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W spo³eczeñstwie zidentykowaæ mo¿na wiele grup, które wymagaj¹ specjalnego zabezpieczenia i wsparcia spo³ecznego. S¹ wród nich rodziny z dzieæmi dotkniêtymi niepe³nosprawnoci¹. Ich sytuacja poprawi³a siê nieco w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia, zarówno jeli chodzi o dostêp rodziców do
pomocy specjalistycznej, jak i wiadomoæ spo³eczn¹. Wiele z nich otrzymuje
odpowiedni¹ pomoc w ramach dzia³aj¹cych placówek, w oparciu o dawno
znane w Polsce metody i wypracowane sposoby postêpowania. Przeciêtny
obywatel ma wyobra¿enie, jakiej opieki potrzebuje dziecko g³uche lub niewidome. Nie dziwi ju¿ nikogo osoba z bia³¹ lask¹, ani grupa ludzi u¿ywaj¹cych
jêzyka migowego.

Istniej¹ jednak wci¹¿ takie rodzaje niepe³nosprawnoci, które budz¹ w ludziach lêk, wspó³czucie i wywo³uj¹ du¿y dystans uniemo¿liwiaj¹cy zwyk³e
traktowanie tych osób w spo³ecznoci. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rodziny wychowuj¹ce dzieci z uszkodzeniami orodkowego uk³adu nerwowego,
u których ruchowej niepe³nosprawnoci towarzysz¹ powa¿ne trudnoci w rozwoju mowy i porozumiewaniu siê. Z powodu ruchowej niepe³nosprawnoci s¹
one g³ównie poddawane rehabilitacji, a wszelkie dzia³ania edukacyjne wobec
nich sprowadzaj¹ siê najczêciej do stymulacji zmys³ów oraz prezentowania im
ró¿nych treci bez stwarzania mo¿liwoci autentycznego uczestnictwa. Zwykle
wymagaj¹ du¿ej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. S¹ tym samym bardzo
nara¿one na przedmiotowe traktowanie. Poniewa¿ nie mog¹ mówiæ na ogó³
nie poddaj¹ siê standardowym ocenom psychologicznym i nie maj¹ rzetelnych
diagnoz. Odmawia siê im kompetencji poznawczych, nie dostrzega ich prawa do
decydowania o sobie, skazuje na psychiczne ubezw³asnowolnienie. Zaleca siê
otaczaæ je mi³oci¹ i opiek¹, to jednak nie wystarcza do prawid³owego rozwoju
osobowoci tych dzieci. Bez mo¿liwoci komunikowania siê zablokowane s¹
drogi kszta³towania siê ich to¿samoci, autonomii, odrêbnoci.
Obraz spo³eczny tych osób jest bardzo wypaczony, a poci¹ga to za sob¹
wyj¹tkowo trudn¹ sytuacjê psychiczn¹ ich rodzin. ¯yj¹ one w poczuciu niskiej wartoci oraz bezradnoci. Czêsto dostrzegaj¹ drzemi¹ce w dziecku
mo¿liwoci i kompetencje, jednak nie potra¹ same pomóc mu w wyra¿aniu
siebie, zw³aszcza w rodowisku pozadomowym. Warto zaznaczyæ, ¿e czêæ
tych dzieci jest zupe³nie sprawna intelektualnie i gdyby tylko dysponowa³a
mo¿liwoci¹ komunikacji mog³aby uczestniczyæ w edukacji masowej lub co
najmniej znaleæ miejsce w szko³ach integracyjnych. Problem dotyczy tak¿e
tych dzieci i m³odzie¿y, które straci³y mo¿liwoæ porozumiewania siê w wyniku wypadków czy innych uszkodzeñ mózgu.
Niemówi¹ce dzieci i m³odzie¿ nie zosta³y dot¹d zidentykowane w ¿adnej
z polskich statystyk, nie s¹ wymieniane w podrêcznikach dla studentów pedagogiki, psychologii, ani logopedii jako grupa wymagaj¹ca specjalnego traktowania. Skutkuje to niemal ca³kowitym wykluczeniem spo³ecznym tej grupy.
Jego skutki s¹ szczególnie dotkliwe dla rodzin dzieci niemówi¹cych. Nie
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dostaj¹ one odpowiedniego wsparcia i wskazówek, jak wspomagaæ rozwój
swoich dzieci i wychowywaæ je. Jakoæ ich ¿ycia jest powa¿nie obni¿ona
i zwykle sytuacja taka utrzymuje siê przez ca³e ich ¿ycie.
Na wiecie od ponad 30 lat istniej¹ coraz doskonalsze formy pomocy osobom
niemówi¹cym i ich rodzinom. S¹ znane pod nazw¹ alternatywnych i wspomagaj¹cych metod komunikacji (AAC). Termin ten oznacza ca³y obszar praktyki
klinicznej  edukacyjnej, logopedycznej, psychologicznej  maj¹cej na celu
skompensowanie (uzupe³nienie b¹d zast¹pienie) zaburzonej lub nie istniej¹cej mowy. Niemo¿liwe do wypowiedzenia s³owa zostaj¹ zast¹pione przez
symbole  znaki graczne lub manualne, które nios¹ znaczenia i mog¹
s³u¿yæ do budowania wszelkich wypowiedzi, podobnie jak mowa. Zestaw
symboli odpowiedni dla wieku, potrzeb i zgodny z samodzielnym wyborem
u¿ytkownika umieszcza siê w specjalnej tablicy lub w segregatorze. W tak
przygotowanym osobistym s³owniku osoba niepe³nosprawna wskazuje ci¹gi
znaków wyra¿aj¹ce jej myli, pragnienia, pytania, komentarze. Opisane proste pomoce maj¹ swoje elektroniczne odpowiedniki: komputery i inne urz¹dzenia wysokiej technologii odtwarzaj¹ce nagrany g³os lub wykorzystuj¹ce
mowê syntezowan¹. Dziêki takiemu urz¹dzeniu osoba niemówi¹ca mo¿e byæ
s³yszalna i bardziej niezale¿na w nadawaniu komunikatów.
Stosowanie AAC wobec poszczególnych u¿ytkowników to proces z³o¿ony
i bardzo zindywidualizowany. Ma on jednak znaczenie kluczowe dla rozwoju
osobowego, edukacji, samodzielnoci, autonomii i jak najbardziej niezale¿nego ¿ycia osoby niepe³nosprawnej, która nie mo¿e pos³ugiwaæ siê mow¹.
Nie trzeba udowadniaæ, ¿e korzyci te bezporednio wp³ywaj¹ na jakoæ ¿ycia
rodzin tych osób, a AAC mo¿e diametralnie zmieniæ obraz niepe³nosprawnego
dziecka i jego relacje z rodzicami, rodzeñstwem i innymi osobami z otoczenia.
Komunikacja wspomagaj¹ca i alternatywna tra³a do Polski przed ponad
dziesiêcioma laty i od tamtej pory z ka¿dym rokiem rozwija siê bardziej dynamicznie. Wci¹¿ jednak mimo ogromnego zaanga¿owania entuzjastów, kilku
orodków oraz Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagaj¹cych Sposobów Porozumiewania siê Mówiæ bez S³ów, pozostaje dziedzin¹ ma³o znan¹ i niedostêpn¹ dla przeciêtnego, niemówi¹cego dziecka. Uchodzi czasem
za metodê alternatywn¹, wyszukan¹, dodatkow¹  podczas, gdy powinna byæ
powszechna w rodowiskach specjalistów i traktowana podobnie jak jêzyk
migowy, alfabet Braillea czy oprotezowanie ortopedyczne.
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Jak wspomniano wy¿ej istniej¹ jednak w Polsce miejsca, gdzie stosowanie
AAC wobec dzieci niemówi¹cych sta³o siê standardem. Tam dla ka¿dego
potrzebuj¹cego dziecka specjalici buduj¹ indywidualny system komunikacji.
Sk³ada siê nañ wiele elementów: osobisty s³ownik, zestaw znaków, sposób
ich wybierania, odpowiednie siedzisko, rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce dostêp do
komputera. Niestety, nawet najbogatszy system nie bêdzie dzia³a³, jeli nie
bêd¹ go wspó³tworzyæ i u¿ywaæ osoby bliskie niemówi¹cemu dziecku, a wiêc
cz³onkowie jego rodziny. To w rodzinie dziecko ma szansê przekonaæ siê,
¿e jest s³uchane, ¿e jego g³os ma znaczenie, ¿e jego proby czy pragnienia
s¹ honorowane. Od umiejêtnoci budowania sytuacji komunikacyjnych, czyli
robienia dziecku miejsca zale¿y to, czy ono zabierze g³os i zechce uczestniczyæ w rozmowach. To rodzice i rodzeñstwo maj¹ najwiêkszy wp³yw na to,
czy niepe³nosprawne dziecko poczuje siê w rodzinie zauwa¿one, docenione.
Przygotowani partnerzy interakcji staj¹ siê najwa¿niejszym elementem indywidualnego systemu komunikacji dziecka i gwarantem jego skutecznoci
w okresie dzieciñstwa.

Wszelkie dzia³ania pomocowe winny mieæ wymiar systemowy, w tym wypadku obejmowaæ nie samo niepe³nosprawne dziecko, ale ca³¹ jego rodzinê. Jak
wynika z praktyki dowiadczonych orodków, niezmiernie trudno jest instruowaæ rodziny dzieci niemówi¹cych w warunkach szkolnych. Ani zebrania
z rodzicami, ani nawet coroczne spotkania nauczycieli w domach rodzinnych
dzieci nie stwarzaj¹ odpowiednich ku temu mo¿liwoci. Jeli nawet takie
próby s¹ podejmowane, zwykle korzystaj¹ wy³¹cznie rodzice, najczêciej
sama matka. Tymczasem choæby pobie¿na analiza potrzeb rodzin z niepe³nosprawnym dzieckiem wskazuje na zdrowe rodzeñstwo jako grupê szczególnie wymagaj¹c¹ wsparcia i poszkodowan¹ w uk³adzie rodzinnym. Dlatego
po¿¹dane wydaj¹ siê byæ takie dzia³ania, które zaanga¿uj¹ rodzinê jako
ca³oæ i pozwol¹ kolejno na wyeksponowanie ról poszczególnych jej cz³onków,
w tym zw³aszcza zdrowego rodzeñstwa. To ono tworzy pierwsze rodowisko
rówienicze dla niepe³nosprawnych braci i sióstr. To ono ma szansê poprzez
w³asne kontakty kole¿eñskie poszerzyæ w sposób naturalny kr¹g znajomych
dziecka niepe³nosprawnego. Jednoczenie po odpowiednim instrukta¿u ma
szansê kompetentnie pomagaæ bratu lub siostrze w porozumiewaniu siê, co
skutkuje wzmocnieniem w³asnej wartoci.
Dobra komunikacja w rodzinach dzieci niepe³nosprawnych to jeden z podstawowych warunków poprawy jakoci ich ¿ycia. Od niej zale¿y samopoczucie
poszczególnych jej cz³onków, tu ma swoje ród³o rozwi¹zywanie codziennych
koniktów i wzajemne wsparcie. Umiejêtnoæ wzajemnego s³uchania swych
potrzeb i odpowiadanie na nie bywaj¹ wa¿niejsze, ni¿ dobra materialne.
Sytuacja uczenia siê komunikacji z dzieckiem, które nie mówi sprzyja wzmocnieniu tych umiejêtnoci u wszystkich cz³onków rodziny.
Wed³ug badañ Fundacji Komunikacji Spo³ecznej w ramach programu
Byæ rodzicem (2004 r.) najpopularniejszym sposobem spêdzania czasu
wolnego z dzieæmi jest rozmowa z nimi (odpowiedzia³o tak 80% badanych).
59% rodziców twierdzi, ¿e rozmowa jest jednym z kluczowych czynników
decyduj¹cych o dobrych kontaktach z dzieckiem. W rodzinach dzieci niemówi¹cych wyniki te zapewne musia³yby wygl¹daæ inaczej. Sytuacjê mo¿e
zmieniæ wspomagaj¹ca i alternatywna komunikacja oraz profesjonalnie zaprojektowany program w³¹czenia rodzin w proces u¿ywania AAC.
Stowarzyszenie Mówiæ bez S³ów czuje siê odpowiedzialne za kreowanie
w naszym kraju rozwi¹zañ z krêgu tzw. dobrej praktyki w zakresie wprowadzania i stosowania AAC wobec wszystkich osób potrzebuj¹cych tego
sposobu komunikacji i ich rodzin. Nale¿y do takich opisywany w niniejszej
publikacji projekt pt. Braciszku, siostrzyczko! Pomó¿ mi to powiedzieæ!,
który zosta³ zrealizowany dziêki donansowaniu z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Projekt obejmowa³ badania nad komunikacj¹ w rodzinach
z dzieæmi u¿ywaj¹cymi AAC, analizê ich potrzeb i zapotrzebowania na zajêcia warsztatowe oraz cykl spotkañ warsztatowych skierowanych do ca³ych
rodzin. Toczy³ siê w drugiej po³owie roku 2005 i zosta³ podsumowany niniejsz¹ publikacj¹. Zawiera ona przepracowane i zanalizowane za³o¿enia oraz
scenariusze zajêæ warsztatowych. Ca³y projekt zosta³ pomylany jako pilota¿owy i modelowy, gotowy do powielania i modykacji przez grupy specjalistów
maj¹cych pod opiek¹ rodziny wychowuj¹ce dzieci nie pos³uguj¹ce siê mow¹
i u¿ywaj¹ce alternatywnych b¹d wspomagaj¹cych sposobów komunikacji.
Zapraszamy do powielania dobrych wzorów oraz dzielenia siê z autorami
projektu wnioskami p³yn¹cymi z przeprowadzenia kolejnych jego edycji.
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Rozdzia³ 1
Rodzice dzieci niepe³nosprawnych
z powa¿nymi zaburzeniami w komunikacji
Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie

Ka¿dy rodzic pragnie dla swojego dziecka przede wszystkim zdrowia, a jednak czasem w rodzinie przychodzi na wiat dziecko nie w pe³ni sprawne.
Obok radoci z nowego cz³onka rodziny i wielkiej mi³oci, jak¹ jest darzony
od pierwszych chwil ¿ycia, pojawia siê w rodzicach uczucie rozczarowania,
pora¿ki, gniewu, nieszczêcia. Nie jest ³atwo poradziæ sobie z takimi emocjami. Rodzice s¹ zazwyczaj przera¿eni diagnoz¹ (lub brakiem diagnozy),
d³ug¹ list¹ lekarzy, których powinni odwiedziæ. W tym okresie skupiaj¹ siê
g³ównie na ruchowej rehabilitacji dziecka. Najwa¿niejsza staje siê odpowied
na pytanie, kiedy zacznie chodziæ, czy bêdzie samodzielne? Nied³ugo potem
zaczyna rodziców niepokoiæ to, czy u dziecka pojawi siê mowa.
Kiedy dziecko jest ma³e rodzice maj¹ nadziejê, ¿e jego stan w znacznej
mierze mo¿na poprawiæ. Niektórzy odrzucaj¹ myl, ¿e problem ich dotyczy,
wierz¹, ¿e trudnoci same przemin¹. Inni szukaj¹ pomocy u licznych
specjalistów i wierz¹, ¿e znajd¹ sposób, który uzdrowi ich dziecko. Czêæ
dzieci pozostaje jednak uzale¿niona od wózka inwalidzkiego przez ca³e ¿ycie.
Czêsto nie s¹ one w stanie samodzielnie zaspokajaæ swoich podstawowych
potrzeb np. samodzielnego jedzenia, za³atwiania potrzeb zjologicznych.
¯ycie rodziców wype³nia codzienna pielêgnacja dziecka, która poch³ania ich
czas i energiê, a nierzadko wi¹¿e siê z ogromn¹ frustracj¹, kiedy rodzice
sobie z tymi czynnociami nie radz¹. Karmienie, pojenie, przebieranie, czy
k¹piel dziecka niepe³nosprawnego ruchowo okazuj¹ siê niezwykle trudne.
Do tego dochodz¹ jego czêste infekcje, problemy z jedzeniem, spaniem.
Niepe³nosprawnoci dziecka zazwyczaj towarzysz¹ trudnoci w uczeniu siê
podstawowych umiejêtnoci. Czêsto kontakt z dzieckiem jest utrudniony,
mowa i potrzeba komunikacji rozwija siê du¿o wolniej i s³abiej. Nadmiar
obowi¹zków pielêgnacyjnych czêsto sprawia, ¿e rodzice nie s¹ w stanie
skupiaæ siê na potrzebach psychicznych dziecka, na wspieraniu jego rozwoju
poznawczego, czy szukaniu dróg porozumiewania siê. Dotyczy to zw³aszcza
tych rodziców, którzy nie trali odpowiednio wczenie do specjalistów tych
dziedzin pozostaj¹c jedynie pod opiek¹ medyczn¹. Nurtuj¹ ich bolesne
pytania o rozwój dziecka, o jego przysz³oæ, o kszta³t w³asnego i ich ¿ycia
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Kiedy po pierwszym buncie rodzice powoli ucz¹ siê radziæ sobie z trudnociami
codziennego dnia, znajduj¹ radoæ w najmniejszych sukcesach dziecka. Okres
szkolny dziecka to czas, kiedy zdecydowana wiêkszoæ rodziców przyjê³a ju¿
do wiadomoci jego niepe³nosprawnoæ. Na tym etapie nie sposób tego faktu
nie dostrzegaæ, choæ zdarza siê, ¿e wci¹¿ ¿yj¹ nadziej¹ na cud. Zg³aszaj¹c
siê do specjalistycznej placówki szukaj¹ profesjonalnej pomocy i daj¹ dowód,

jak bardzo im zale¿y na dobru dziecka. Pojawia siê te¿ szansa, ¿e uda siê
podzieliæ obowi¹zki zwi¹zane z dzieckiem z zespo³em specjalistów, a tym
samym rodzice zostan¹ choæ trochê odci¹¿eni i bêd¹ mogli skupiæ siê na
potrzebach dziecka, które dot¹d by³y mniej dostrzegane.
Wychowanie dziecka niepe³nosprawnego wi¹¿e siê z wieloma trudnociami
natury spo³ecznej. Przede wszystkim rodzice s¹ obci¹¿eni dodatkowymi
obowi¹zkami opieki nad dzieckiem, których rodzice sprawnych dzieci nie
maj¹. Brak zrozumienia i akceptacji w rodowisku lokalnym mo¿e wywo³aæ
sytuacjê, w której rodzice wol¹ nie wychodziæ z domu, aby unikn¹æ nieprzyjemnoci. Rehabilitacja i leczenie dziecka niepe³nosprawnego s¹ bardzo
kosztowne i obci¹¿a bud¿et rodziny, co powoduje, ze rodzice czêsto musz¹
odmówiæ sobie przyjemnoci wyjcia do kina, teatru czy do restauracji. Z czasem mo¿e to doprowadziæ do izolowania siê od przyjació³ i znajomych, a tym
samym do frustracji z powodu poczucia powiêcania siê dla dziecka.
W rodzinach, w których jest niepe³nosprawne dziecko pojawia siê równie¿ problem relacji miêdzy samymi rodzicami. Niestety, matki nie zawsze znajduj¹
oparcie w swoich partnerach. Zaanga¿owane w czynnoci pielêgnacyjnoterapeutyczne zwi¹zane z dzieckiem, niewiele maj¹ czasu dla siebie, s¹
zmêczone i przepracowane. Ojcowie, czuj¹c na sobie odpowiedzialnoæ za
materialny byt rodziny, znikaj¹ na ca³e dnie oddaj¹c siê ca³kowicie pracy. Oczywicie, nie zawsze taki podzia³ ról i wiêksze obci¹¿enie obowi¹zkami musi
destrukcyjnie wp³ywaæ na rodzinê. S¹ rodziny, które potra¹ cieszyæ siê z bycia
razem, okazuj¹ sobie wiele mi³oci i znajduj¹ w sobie nawzajem oparcie.

Komunikacja
W rodzinie, gdzie jedno z dzieci nie porozumiewa siê za pomoc¹ mowy
obok opisanych trudnoci pojawia siê problem wzajemnej komunikacji
i w³aciwego budowania relacji. Potrzeba komunikowania siê, wyra¿ania
swoich potrzeb, informowania o prze¿yciach, uczestniczenia w ¿yciu najbli¿szych jest tak oczywista, ¿e a¿ niekiedy pomijana wród wszystkich,
wa¿nych przecie¿, zabiegów pielêgnacyjnych, rehabilitacyjnych czy nawet
edukacyjnych. A jednak, nawet dziecko niemówi¹ce, mo¿e i powinno znaleæ
odpowiednie warunki, aby prosiæ, pytaæ, informowaæ, komentowaæ. Tak¹
mo¿liwoæ stwarza alternatywna lub wspomagaj¹ca komunikacja. Dobieraj¹c
indywidualny system komunikacji dla ka¿dego dziecka, które nie porozumiewa
siê za pomoc¹ mowy lub u¿ywa jej w niewystarczaj¹cym stopniu, dajemy mu
narzêdzie, dziêki któremu realizuje ona swoj¹ podstawow¹ potrzebê.
O tym jaki sposób komunikowania siê bêdzie optymalny dla konkretnej
osoby decyduj¹ zazwyczaj logopedzi, pedagodzy, psychologowie, s³owem
 specjalici. Wprowadzaj¹, sprawdzaj¹, modykuj¹, kontynuuj¹. Na alternatywnych sposobach porozumiewania siê bazuje ca³a edukacja. A jednak to
przede wszystkim bliskie relacje z cz³onkami rodziny wymagaj¹ rozmawiania.
Czêsto zapomina siê o tym, jak wa¿ne jest, aby wyra¿anie swoich potrzeb
mia³o miejsce równie¿ w rodowisku domowym. Aby najbli¿si wiedzieli co siê
dziecku ni³o, co je boli, co ciekawego wydarzy³o siê w szkole.
Niebezpieczeñstwo pojawia siê, kiedy rodzice utrzymuj¹, ¿e wiedz¹ wszystko
co dziecko chce przekazaæ ju¿ zanim ono samo podejmie próbê komunikacji.
Nie tylko nie maj¹ wtedy mo¿liwoci zwerykowania w³asnych domys³ów, ale
nie daj¹ równie¿ szansy dziecku poczuæ siê partnerem w rozmowie. Oczekiwanie na komunikat dziecka jest niew¹tpliwie czasoch³onne, a sam komunikat
niejednokrotnie nieczytelny i niezrozumia³y. Rodzicom ³atwiej jest powiedzieæ
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co za dziecko ni¿ domylaæ siê o co rzeczywicie mu chodzi. Wypacza to
jego intencjê, uczy, ¿e nie ma ono ¿adnego wp³ywu na w³asne po³o¿enie,
a ostatecznie prowadzi do wyuczonej bezradnoci. Rodzice poch³oniêci
obowi¹zkami nie maj¹ czasu na stwarzanie sytuacji rozmowy, a przecie¿
alternatywna komunikacja wymaga pewnych specjalnych warunków.
Rodzice mog¹ nie rozumieæ po co wed³ug okrelonych zasad organizowaæ otoczenie, po co u¿ywaæ symboli. Maj¹ obawy, czy to jedyna metoda, czy dobra?
Nie potra¹ wyobraziæ sobie domowego zastosowania osobistego s³ownika
czy innych pomocy do komunikacji dziecka. Czasem po prostu nie potra¹
u¿ywaæ pomocy, którymi pos³uguj¹ siê specjalici rozmawiaj¹c z dzieckiem.
Rodzice, w przeciwieñstwie do specjalistów, nigdy siê tego nie uczyli.
Dziecko, które nie porozumiewa siê za pomoc¹ mowy, powinno mieæ mo¿liwoæ dowiadczenia, ¿e swoim zachowaniem wywiera wp³yw na otoczenie.
W miarê rozwoju, formy zachowania staj¹ siê coraz bardziej dojrza³e, nie
ograniczaj¹ siê do p³aczu w sytuacji dyskomfortu. Jednak, aby dziecko mog³o
siê tego nauczyæ, to doroli musz¹ nadaæ zachowaniu dziecka okrelone znaczenie komunikacyjne. Mog¹ to uczyniæ reaguj¹c na zachowanie dziecka, np.
podaj¹c mu przedmiot, na którym zatrzyma³o wzrok.
Kolejny krok w budowaniu systemu porozumiewania siê z dzieckiem to dostrzeganie jego intencji komunikacyjnej. Uwa¿ne matki i ojcowie ucz¹ siê
odczytywaæ drobne komunikaty dziecka. Niekiedy jednak sygna³y te s¹ tak
dyskretne, ¿e trudne do zauwa¿enia. Dziecko, które nie komunikuje siê za
pomoc¹ mowy wykorzystywaæ mo¿e mimikê, gest, wokalizacje. Mo¿e wyra¿aæ
swoje zainteresowanie poprzez zatrzymanie wzroku na jakim przedmiocie
czy osobie z otoczenia. Mo¿e przekazaæ informacjê dotycz¹c¹ swojego
stanu czy potrzeby poprzez gest, ruch czêci¹ cia³a. Istot¹ jest w³aciwe
odebranie i odczytanie komunikatu dziecka. Rodzice, którzy nie wierz¹
w mo¿liwoæ przekazania informacji przez ich dziecko, nie zwracaj¹ uwagi
na te niewielkie sygna³y. Nie mog¹ na nie odpowiadaæ i tym samym dawaæ
dziecku informacji zwrotnej, ¿e jest dostrzegane i rozumiane. Jednoczenie
taki brak skutecznoci prowadzi do wycofania siê inicjatywy dziecka.
Zdarza siê doæ czêsto, ¿e rodzice wyrêczaj¹ dziecko we wszystkim. Oczywicie, przy wielu czynnociach potrzebne jest dziecku wsparcie, przy wielu jest
ca³kowicie zdane na pomoc, a jednak zawsze mo¿na znaleæ takie obszary,
gdzie decyzjê bêdzie mog³o podj¹æ samo dziecko. Chodzi tu o proste sytuacje, jak wybór ubrania, w które dziecko chce byæ ubrane, czy s³odyczy na
podwieczorek.
Czêstym b³êdem pope³nianym przez rodziców jest nadinterpretacja komunikatów dziecka. Na to co dziecko chce i mo¿e przekazaæ sk³ada siê wiele
czynników, miêdzy innymi jego mo¿liwoci poznawcze. Zdarza siê, ¿e rodzice
przeceniaj¹ mo¿liwoci dziecka. Komunikatom nadaj¹ znaczenie, które nie
by³o intencj¹ dziecka. Tymczasem przypisywanie dziecku umiejêtnoci, które
w rzeczywistoci s¹ dla niego niedostêpne, skutkuje brakiem porozumienia.
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Brak lub niedostateczny rozwój mowy dziecka jest dla rodziców trudn¹ sytuacj¹. Czuj¹ siê niekompetentni jako rodzice, poniewa¿ nie rozumiej¹ co chce
im przekazaæ ich dziecko. Taka bezradnoæ stwarza wyj¹tkowo niekorzystn¹
sytuacjê psychologiczn¹. Ani dziecko ani rodzice nie zaspokajaj¹ podstawowej
potrzeby wiêzi, porozumienia i w³asnej wartoci, jak¹ powinna spe³niaæ komunikacja z najbli¿szymi. Brak skutecznej komunikacji skutkuje wycofaniem
z kontaktu i pog³êbieniem nieprawid³owoci w porozumiewaniu siê.

Dla dziecka taka sytuacja prowadzi w konsekwencji do zak³ócenia rozwoju osobowoci. Jeli dziecko nie ma okazji do dowiadczenia sprawstwa i skutecznoci komunikacji, nie ma równie¿ mo¿liwoci rozwiniêcia w³asnej autonomii.
Poczucie ja, w³asnej odrêbnoci i wartoci budowane jest w odniesieniu
do najbli¿szych osób, jeli wiêc najbli¿si nie odczytuj¹ w³aciwie potrzeb
dziecka, istnieje niebezpieczeñstwo nieprawid³owoci rozwoju. Podobnie
dzieje siê z rozwojem spo³ecznym. D³ugotrwa³e niezrozumienie komunikatów
p³yn¹cych od dziecka stanowi dla niego powa¿n¹ przeszkodê w budowaniu
poprawnych relacji spo³ecznych. W konsekwencji mo¿e prowadziæ do braku
motywacji do nawi¹zywania kontaktów. Kontakt z osobami z otoczenia, zarówno doros³ymi jak i rówienikami jest ju¿ wystarczaj¹co utrudniony z powodu
braku mowy. Trudno mówiæ o integracji dziecka z rówienikami zarówno
niepe³nosprawnymi jak i zdrowymi, je¿eli brakuje podstawowego narzêdzia
do komunikacji, które mog³oby tê mowê zast¹piæ.
Dziecko, które nie ma narzêdzia do komunikacji, nie ma jednoczenie
niezbêdnego narzêdzia do rozwoju poznawczego. Chodzi tu o cis³y zwi¹zek
mowy i mylenia. Jeli dziecko nie ma mo¿liwoci tworzenia pojêæ, nie bêdzie
równie¿ rozwija³o mylenia pojêciowego.
Rodzice s¹ zwykle otwarci na pomoc w budowaniu indywidualnego systemu
komunikacji dziecka, jednak wiêkszoæ z nich ma nadziejê, ¿e dzieci rozwin¹
mowê czynn¹. Skutkuje to czêsto nieufnoci¹ wobec proponowanych symbolicznych form komunikacji, jak np. wprowadzanie gestów czy znaków gracznych. Rodzice najczêciej przekonuj¹ siê do nich, kiedy bezporednio dowiadczaj¹ korzyci z ich u¿ycia: potra¹ dowiedzieæ siê od dziecka o jego pragnienia, chêci, przyczynê smutku. Widz¹ wówczas satysfakcjê dziecka i sami j¹
odczuwaj¹. Argumenty za AAC dotycz¹ce redukcji frustracji dziecka oraz tego,
¿e symbole umo¿liwi¹ mu rozwój poznawczy równie¿ s¹ dla nich wa¿ne.
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Rozdzia³ 2

Rodzeñstwo dzieci niepe³nosprawnych
z powa¿nymi zaburzeniami w komunikacji
Miejsce w rodzinie

Rodzeñstwo dziecka niepe³nosprawnego musi zmierzyæ siê z. warunkami,
na które nie zawsze jest przygotowane. Bez wzglêdu na to czy rodzi siê
jako starsze czy jako m³odsze rodzeñstwo dziecka niepe³nosprawnego, jego
miejsce w rodzinie kszta³tuje siê w odniesieniu do pozosta³ych jej cz³onków,
a zatem równie¿ w odniesieniu do niepe³nosprawnego brata czy siostry.
Rodzice obci¹¿enie dodatkowymi obowi¹zkami, czêæ z nich przenosz¹ na
zdrowe rodzeñstwo, zw³aszcza, gdy jest starsze. To rodzeñstwo musi siê
zaopiekowaæ bratem lub siostr¹ gdy mama ma wa¿ne sprawy do za³atwienia.
Niekiedy musi zrezygnowaæ z przyjêcia urodzinowego u kole¿anki, poniewa¿
brat lub siostra wymagaj¹ jego pomocy. Takie sytuacje na szczêcie nie s¹
codziennoci¹, niemniej mog¹ powodowaæ narastaj¹ce uczucie niechêci
i rywalizacji w stosunku do niepe³nosprawnego rodzeñstwa. Gdy rodzic
wymaga od dziecka zdrowego rezygnacji z w³asnych przyjemnoci na rzecz
niepe³nosprawnego rodzeñstwa, mo¿e spowodowaæ frustracjê u zdrowego
rodzeñstwa, przekonanie, ¿e jego potrzeby s¹ mniej wa¿ne od potrzeb
niepe³nosprawnego brata lub siostry.
Bardzo trudno jest rodzicom zapewniæ takie samo zainteresowanie i tyle
samo czasu dziecku niepe³nosprawnemu i pe³nosprawnemu. Wzmo¿ona
opieka nad dzieckiem niepe³nosprawnym nieraz odbywa siê kosztem troski
nad pozosta³ymi dzieæmi. Rodzeñstwo bywa odsuwane i oczekuje siê od
niego wiêcej samodzielnoci i zaradnoci ni¿ od rówieników.
S¹ równie¿ takie rodziny, w których relacje miêdzy rodzeñstwem s¹ bardzo
dobre. Rodzeñstwo zdrowe zna i rozumie potrzeby niepe³nosprawnego brata
lub siostry, akceptuje je i akceptuje siebie w roli rodzeñstwa osoby maj¹cej
ró¿norodne problemy.

Zabawa
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Relacja rodzeñstwa, dopóki s¹ dzieæmi, w du¿ej mierze rozwija siê w zabawie
i poprzez ni¹. Buduj¹ z klocków skomplikowane konstrukcje, uk³adaj¹ lalki do
snu, czêstuj¹ domowników zup¹ z puzzli albo po prostu, g³oniej lub ciszej,
rozwi¹zuj¹ zaistnia³e konikty. W rodzinie, gdzie jedno z dzieci jest niepe³nosprawne, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e rodzeñstwo wcale nie bawi siê razem. Przyczyn
takiej sytuacji mo¿e byæ wiele. Rodzice w trosce o niepe³nosprawne dziecko
(a czasem w obawie o bezpieczeñstwo zdrowego) odsuwaj¹ rodzeñstwo od
siebie, nie pozwalaj¹ na zabawê. Czasem zdrowy brat czy siostra nie mog¹c

pogodziæ siê z niepe³nosprawnoci¹ rodzeñstwa lub boj¹c siê o w³asne zdrowie, unika kontaktu.
Czêsto zdrowe rodzeñstwo nie potra zorganizowaæ wspólnego czasu dla
siebie i niepe³nosprawnego rodzeñstwa. Niepe³nosprawny brat nie jest dla
niego atrakcyjnym partnerem zabaw, poniewa¿ nie wiadomo jak siê z nim
bawiæ. Dziecko z ograniczon¹ mo¿liwoci¹ poruszania siê nie potra zaanga¿owaæ siê w zabawy konstrukcyjne, w rysowanie. Niejednokrotnie nie
mo¿e nawet powiedzieæ co chce robiæ. Zdrowe dziecko w takiej sytuacji jest
bezradne. Trudno mu wymyliæ zabawê, która dla obu stron bêdzie satysfakcjonuj¹ca.
Zdarza siê, ¿e rodzice w³¹czaj¹ siê w zabawê dzieci chc¹c poredniczyæ
ich komunikacji, jednak rzeczywicie broni¹ interesów niepe³nosprawnego
dziecka ¿¹daj¹c od zdrowego dziecka ustêpowania we wszystkim. W takiej
sytuacji, szczególnie gdy rodzice motywuj¹ takie postêpowanie mniejsz¹
sprawnoci¹ dziecka, atrakcyjnoæ niepe³nosprawnego brata jako partnera
do zabawy znacz¹co spada.
Spêdzanie wspólnego czasu przez rodzeñstwo polega czêsto na ogl¹daniu
telewizji lub s³uchaniu muzyki. Jest to rodzaj zajêcia, który polega na wspólnym kierowaniu uwagi na jaki obiekt. Spacery i wycieczki maj¹ podobny
charakter, choæ zazwyczaj odbywaj¹ siê one w obecnoci rodziców, a udzia³
zdrowego dziecka jest wyranie odmienny ni¿ dziecka niepe³nosprawnego.
Czytanie ksi¹¿ki, granie na instrumencie czy piewanie jest aktywnoci¹
innego rodzaju ze wzglêdu na podzia³ ról. Udzia³ dziecka niepe³nosprawnego
polega w tym przypadku raczej na skupieniu uwagi na dzia³aniach rodzeñstwa.
Zdrowe dziecko piewa, gra, czyta lub przygotowuje przedstawienie, a dziecko niepe³nosprawne s³ucha i przygl¹da siê. Jedno dziecko jest aktywne i twórcze, drugie bierne, a jego rola polega na recepcji bodców.
W zale¿noci od pomys³owoci dziecka zdrowego, a tak¿e od aktywnoci
w³asnej dziecka niepe³nosprawnego rodzeñstwo mo¿e bawiæ siê razem tak,
aby aktywny udzia³ w zabawie brali wszyscy jej uczestnicy. Ten udzia³ mo¿e
mieæ dla ka¿dego uczestnika odmienny charakter, ale najwa¿niejszy jest
podzia³ ról i wp³yw na przebieg zabawy. Taki rodzaj zabawy jest najbardziej
wartociowy, ale i najtrudniejszy, dlatego najrzadziej pojawiaj¹cy siê w repertuarze zabaw rodzeñstwa. Jednoczenie pewne zasady np. o wywieraniu wp³ywu
na przebieg aktywnoci s¹ mo¿liwe do zastosowania w ka¿dej zabawie.

Komunikacja
Gdy jedno z dzieci nie porozumiewa siê za pomoc¹ mowy budowanie kontaktu miêdzy rodzeñstwem napotyka na powa¿ne utrudnienia. Poza tym, ¿e rodzeñstwo podobnie jak rodzice prze¿ywa silne emocje zwi¹zane z obecnoci¹
niepe³nosprawnego dziecka w rodzinie, ma równie¿ takie same trudnoci
w komunikowaniu siê jak rodzice, pope³nia podobne b³êdy. Czêsto wcale nie
dostrzega w niepe³nosprawnym dziecku partnera do komunikacji.
Kiedy rodzeñstwo dziecka niepe³nosprawnego jest ma³e, nie rozumie sytuacji, w której siê znalaz³o, nie potra stosowaæ specjalnych strategii komunikacyjnych i nie wie jak korzystaæ z symboli. Kiedy mylenie i mowa wci¹¿
jeszcze siê rozwija, trudno jest dostosowaæ w³asne komunikaty do mo¿liwoci
percepcyjnych i poznawczych niepe³nosprawnego rodzeñstwa.
Zdarza siê, ¿e dzieci same wypracowuj¹ system porozumiewania siê, oparty
o naturalny system gestów, mimikê, wokalizacje. Jeli pos³uguj¹ siê alterna-
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tywnymi lub wspomagaj¹cymi metodami komunikacji przypuszczalnie nauczyli
siê go od rodziców. Zazwyczaj jednak dzieci wykazuj¹ du¿o mniej cierpliwoci
w rozmowie i mniej konsekwencji w stosowaniu strategii komunikacyjnych
ni¿ doroli. Inne s¹ te¿ sytuacje, w których rodzeñstwo ma okazjê na kontakt,
co wynika z odmiennych ról rodziców i dzieci. Dzieci spotykaj¹ siê w swoim
czasie wolnym. M³odsze mog¹ wykorzystaæ go na zabawê, starsze na inne
aktywnoci. Dzieci czêsto nie wiedz¹ jak zorganizowaæ aktywnoæ z niepe³nosprawnym rodzeñstwem, jak siê porozumieæ w zabawie, która tego porozumienia wymaga.
Kolejne niepowodzenia skutkuj¹ obni¿eniem poczucia wartoci, motywacji do
wspólnych dzia³añ i odsuniêciem niepe³nosprawnego rodzeñstwa. Poczucie
niekompetencji zdrowego dziecka wzrasta gdy rodzice nieustannie przyjmuj¹
rolê poredników i t³umacz¹ intencje niepe³nosprawnego dziecka.
Brak lub znaczne ograniczenie mo¿liwoci porozumiewania siê za pomoc¹
mowy niesie okrelone konsekwencje nie tylko dla niepe³nosprawnego
dziecka, ale dla ca³ej jego rodziny. Ma wp³yw na rodzaj i jakoæ relacji
powstaj¹cych miêdzy jej cz³onkami. Ze wzglêdu na to, ¿e komunikacja wykorzystuj¹ca alternatywne metody jest trudna, czêsto zdarzaj¹ siê b³êdy
i nadu¿ycia. W efekcie trudno mówiæ o komunikacji, poniewa¿ nie zostaje
osi¹gniêty cel  wzajemne zrozumienie. Z kolei brak porozumienia skutkuje
niechêci¹ i ograniczeniem prób nawi¹zywania kontaktu. Dlatego rodzice i rodzeñstwo powinni zostaæ objêci fachow¹ pomoc¹ pedagogów zajmuj¹cych
siê AAC, logopedów oraz psychologów. Pomoc ta ma na celu nie tylko naukê
komunikacji w rodzinach, ale tak¿e budowanie prawid³owych relacji pomiêdzy
wszystkimi cz³onkami rodziny: mam¹, tata, bratem, siostr¹. Pomoc¹ objêta
powinna byæ tak¿e dalsza rodzina  babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie,
którzy równie¿ maj¹ ogromny wp³yw na funkcjonowanie dziecka niepe³nosprawnego nie tylko w rodzinie, ale w szerszym spo³eczeñstwie. Zespó³
specjalistów powinien wskazaæ drogê jak w³¹czaæ niemówi¹ce dziecko niepe³nosprawne ruchowo do aktywnoci dnia codziennego, nie tylko anga¿uj¹c
je ruchowo, ale i jêzykowo.
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Rozdzia³ 3
Badania i analiza porozumiewania siê
u¿ytkowników AAC z rodzicami
i rodzeñstwem

Skuteczna pomoc rodzinom z dzieæmi niemówi¹cymi wymaga dok³adnego
rozpoznania ich specyfiki oraz badañ zapotrzebowania na dzia³ania specjalistów. W tym celu przeprowadzone zosta³y badania pilota¿owe, maj¹ce na celu ustalenia warunków, w jakich u¿ywa siê wspomagaj¹cych
lub alternatywnych metod porozumiewania siê w rodowisku domowym.
Badaniami zostali objêci rodzice i rodzeñstwo niepe³nosprawnych u¿ytkowników AAC  uczniów Szko³y Podstawowej Specjalnej nr 150 w Krakowie, w wieku od 7 do 14 lat. Uczniowie korzystaj¹ z indywidualnych
systemów komunikacji zbudowanych g³ównie na terenie szko³y, gdzie
specjalici czuwaj¹ nad rozwojem jêzykowym i komunikacyjnym ka¿dego
z uczniów. Rodziny dzieci s¹ na bie¿¹co informowane o metodach pracy
i instruowane w jaki sposób wykorzystywaæ AAC w domach. Badania mia³y
na celu przyjrzenie siê jak ten proces przebiega, w czym rodzice znajduj¹
najwiêksz¹ trudnoæ, czy dostrzegaj¹ korzyci p³yn¹ce z zastosowania
komunikacji wspomagaj¹cej.

Zastosowane metody
W badaniach wykorzystano skonstruowan¹ na potrzeby badañ skalê ocen
Moje dziecko chce mi co powiedzieæ oraz Test Zdañ Niedokoñczonych.
Analiza wyników skali ocen Moje dziecko chce mi co powiedzieæ pozwoli³a
odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W jakich sytuacjach rodzice i rodzeñstwo najczêciej nawi¹zuj¹
rozmowê z dzieckiem niepe³nosprawnym?
Z kim najchêtniej i najczêciej rozmawia u¿ytkownik AAC?
Jakie sposoby komunikowania siê wykorzystuje u¿ytkownik AAC i wspó³rozmówca (rodzice, rodzeñstwo)?
O czym najchêtniej i najczêciej rozmawiaj¹?
W jaki sposób u¿ytkownik AAC spêdza czas razem w rodzicami
(rodzeñstwem)?
W jaki sposób u¿ytkownik AAC spêdza czas wolny bez asysty doros³ego?

Badani (16 rodziców i 13 rodzeñstwa) oceniaj¹c czêstotliwoæ wystêpowania
danej sytuacji stawiali krzy¿yk w odpowiedniej rubryce (zawsze, czêsto,
czasami, bardzo rzadko, nigdy). W celu czytelniejszej prezentacji wyników
badañ wykorzystano ranking (od najczêciej do najrzadziej) jako formê
najlepiej prezentuj¹c¹ odpowiedzi. Analizie poddano tylko odpowiedzi pozytywne.
W pytaniach 1, 3, 4 uwzglêdniono tylko odpowied zawsze, natomiast w przypadku pytañ 2, 5 i 6 po³¹czono rubryki czêsto i zawsze. Umieszczenie w jed-
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nej tabeli opinii rodziców i rodzeñstwa pozwoli³o na ³atwiejsz¹ analizê porównawcz¹ wyników.
Test Zdañ Niedokoñczonych, który wype³niali tylko rodzice (13 osób), pozwoli³
na uzyskanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1.
2.
3.
4.
5.

Jak rodzice oceniaj¹ efektywnoæ AAC zastosowanej w przypadku ich
dziecka?
Jakie zmiany w funkcjonowaniu dziecka zauwa¿aj¹ rodzice po wprowadzeniu AAC?
Jakie zmiany we w³asnym funkcjonowaniu zauwa¿aj¹ rodzice po wprowadzeniu dla ich dziecka indywidualnego systemu komunikacji?
Na jakie trudnoci natraaj¹ rodzice w komunikowaniu siê ze swoim
dzieckiem?
Jakie potrzeby sygnalizuj¹ rodzice w zwi¹zku z utrudnionym procesem
porozumiewania siê ze swoim dzieckiem?

Na podstawie wypowiedzi rodziców oceniano, czy wprowadzenie AAC
uwa¿aj¹ oni za korzystne lub niekorzystne, czy te¿ nie potra¹ okreliæ jego
efektywnoci. Opinia ka¿dego z rodziców odnotowana zosta³a jednokrotnie,
dziêki temu uzyskano wynik procentowy w odpowiedzi na pytanie 1. Odpowiedzi na pytania 2  5 uzyskano dziêki analizie treciowej pozosta³ych zdañ
uzupe³nionych przez rodziców. Ka¿d¹ wypowied rodzica, która zawiera³a
odpowied odnotowywano. Nastêpnie zsumowano wypowiedzi zawieraj¹ce tê
sam¹ treæ. Dalsza analiza pozwoli³a na ustalenie pewnych grup wypowiedzi,
które powi¹zane s¹ ze sob¹ znaczeniowo.
Wyniki skali ocen Moje dziecko chce mi co powiedzieæ. W opinii rodziców
sytuacj¹, w której najczêciej rozmawiaj¹ ze swoim dzieckiem jest pora przygotowania do snu. Wtedy to rodzice wykonali ju¿ wiêkszoæ swoich obowi¹zków
domowych i mog¹ przez chwilê swobodnie pobyæ z dzieckiem. Zarówno rodzice, jak i rodzeñstwo wysoko umiecili sytuacjê powrotu ze szko³y, jako
czas wspólnych rozmów. Dziêki prowadzonemu przez nauczycieli z SPS 150
zeszytowi korespondencji, cz³onkowie rodziny wiedz¹ o czym rozmawiaæ
z dzieckiem i jak pokierowaæ t¹ rozmow¹, aby dziecko mog³o wypowiedzieæ
siê samodzielnie.
Cieszy fakt, ¿e rodzeñstwo najczêciej rozmawia ze sob¹ podczas wspólnej
zabawy, natomiast rodzice uznali zabawê za moment, w którym najrzadziej
rozmawiaj¹ z dzieckiem. Byæ mo¿e obci¹¿eni obowi¹zkami nie maj¹ czasu
na zabawê.
Opinia rodziców
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Opinia rodzeñstwa

1. podczas przygotowania do snu

1. kiedy rodziców nie ma w domu,
podczas zabawy

2. po powrocie ze szko³y

2. po powrocie ze szko³y

3. podczas k¹pieli

3. podczas przygotowania do snu

4. podczas czynnoci higienicznych,
pielêgnacyjnych

4. podczas czynnoci pielêgnacyjnych

5. podczas æwiczeñ rehabilitacyjnych

5. podczas nauki /ogl¹dania telewizji/gry
na komputerze

6. podczas zabawy, podczas spo¿ywania
posi³ków, podczas nauki

6. podczas spo¿ywania posi³ków/ rano po
obudzeniu

Tabela 1. Sytuacje i pory dnia, w których dziecko najchêtniej i najczêciej
rozmawia z rodzicem i rodzeñstwem

Wyniki kolejnej tabeli pokazuj¹, ¿e osob¹, z któr¹ dziecko najczêciej rozmawia jest matka. W opinii rodziców (g³ównie s¹ to matki) ojciec pojawia siê
dopiero na trzecim miejscu. Mo¿e to byæ spowodowane tym, i¿ wiêkszoæ obowi¹zków nad niepe³nosprawnym dzieckiem przejmuj¹ matki. Ojcowie, którzy
g³ównie utrzymuj¹ rodziny, nie maj¹ czasu na rozmowê z dzieckiem oraz naukê jego indywidualnego sposobu porozumiewania siê.
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e rodzeñstwo samo siebie umieci³o dopiero na czwartej
pozycji. Przyczyn¹ tego mo¿e byæ m.in. brak umiejêtnoci porozumiewania siê
z niepe³nosprawnym rodzeñstwem. Nieznajomoæ kodu sprawia, ¿e rozmowa
z niemówi¹cym bratem lub siostr¹, który jest biernym uczestnikiem rozmowy,
staje siê ma³o atrakcyjna.
Opinia rodziców

Opinia rodzeñstwa

1. mama

1. mama

2. nauczyciele

2. tata

3. tata/rodzeñstwo

3. nauczyciele

4. babcia

4. rodzeñstwo

5. dziadek

5. babcia/dziadek

6. dalsza rodzina/osoby obce

6. dalsza rodzina/osoby obce

Tabela 2. Osoby, z którymi najchêtniej i najczêciej rozmawia u¿ytkownik AAC

Dwie kolejne tabele wskazuj¹ jakie sposoby komunikacji s¹ najczêciej
wykorzystywane przez u¿ytkowników AAC do komunikacji z rodzin¹ oraz jakie
sposoby wykorzystuj¹ cz³onkowie rodzin, aby najpe³niej przekazaæ informacjê
niemówi¹cemu dziecku.
Opinia rodziców

Opinia rodzeñstwa

1. kontakt wzrokowy/ gest naturalny

1. kontakt wzrokowy

2. krzyk i wokalizowanie

2. mimika/ruchy cia³a, krzyk i wokalizowanie

3. mimika/s³owa

3. gest naturalny

4. ruchy cia³a/ przytulanie

4. s³owa

5. gesty wyuczone/symbole

5. przytulanie, symbole, urz¹dzenia
odtwarzaj¹ce g³os

6. dwiêki paralingwistyczne/urz¹dzenia
odtwarzaj¹ce g³os

6. dwiêki paralingwistyczne/ gesty
wyuczone

Tabela 3. Sposoby komunikowania siê u¿ytkownika AAC z rodzin¹
(dziecko jako nadawca)

Najczêciej zarówno przez rodziców, jak i rodzeñstwo zauwa¿any jest
kontakt wzrokowy, jako najwa¿niejszy kana³ nadawczy komunikatu dziecka.
Równie dobrze odczytywane s¹ wokalizacje dziecka oraz jego mimika.
Alternatywny system komunikacji (symbole i gesty wyuczone) zosta³y przez
obie badane grupy umieszczone nisko. Przyczyn¹ tego mo¿e byæ brak
umiejêtnoci pos³ugiwania siê AAC, koniecznoæ noszenia wraz z dzieckiem
ksi¹¿ki do komunikacji, jak równie¿ czas. Rozmowa z u¿ytkownikiem AAC
wymaga du¿ej iloci czasu, tym wiêkszej, im wiêkszy jest stopieñ niepe³nosprawnoci ruchowej u¿ytkownika. Zabiegani rodzice z mnóstwem
obowi¹zków, jakich nie maj¹ rodzice zdrowych dzieci, nie maj¹ czasu na
d³ug¹ rozmowê, absorbuj¹c¹ ich w ca³oci. Kiedy dziecko mówi, rodzice
rozmawiaj¹c z nim mog¹ wykonywaæ dodatkowe czynnoci. U¿ytkownik
AAC musi skupiæ uwagê wspó³rozmówcy, tak aby ten móg³ prawid³owo
zinterpretowaæ nadawany komunikat.
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Opinia rodziców

Opinia rodzeñstwa

1. kontakt wzrokowy/ proste, krótkie zdania 1. kontakt wzrokowy/ proste, krótkie zdania/
/pytania zamkniête/ pojedyncze s³owa
pytania zamkniête/ pojedyncze s³owa
2. pokazuje przedmioty, miejsca, osoby

2. wolne mówienie

3. daje rzeczy do wyboru/gesty wyuczone,
naturalne

3. pokazywanie przedmiotów, miejsc, osób

4. przytulanie/ wolne mówienie/symbole,
obrazki

4. przytulanie/dawanie rzeczy do wyboru/
symbole, obrazki/ urz¹dzenia odtwarzaj¹ce g³os

5. wyrana mimika i urz¹dzenia
odtwarzaj¹ce g³os

5. wyrana mimika

Tabela 4. Sposoby komunikowania siê rodziców i rodzeñstwa z u¿ytkownikiem
AAC (rodzice, rodzeñstwo jako nadawcy)

Obie badane grupy pos³uguj¹ siê mow¹ w taki sposób, aby jak najbardziej u³atwiæ dziecku z trudnociami interpretacjê komunikatu. Nieczêsto korzystaj¹
z symboli i strategii u¿ywanych przez nauczycieli terapeutów, co mo¿e wiadczyæ o nieznajomoci zasad AAC, b¹d o braku akceptacji takiej formy porozumiewania siê.
Analiza tabeli nr 5 wskazuje na sytuacje i treci rozmów w rodzinie. Najczêstszymi sytuacjami rozmów jest czas posi³ków, konkretnie s¹ to sytuacje
upominania siê o jedzenie oraz dokonywania wyborów, co dziecko chce jeæ.
W tabeli nr 1 sytuacje te zosta³y umieszczone najni¿ej, poniewa¿ ujêty zosta³
w¹ski zakres (samo spo¿ywanie posi³ku  dzieci niepe³nosprawne czêsto
s¹ karmione), a nie sytuacje poprzedzaj¹ce. Kolejne odpowiedzi dotycz¹
samopoczucia dziecka oraz jego stanów emocjonalnych. Najrzadziej dzieci
maj¹ mo¿liwoæ komentowania zdarzeñ oraz opowiadania o ciekawym lmie,
ksi¹¿ce, co mo¿e wynikaæ z braku pomocy do komunikacji oraz braku wiadomoci, ¿e dziecko mo¿e i chce o tym rozmawiaæ.
Rodzice uznali, ¿e ich dzieci nie potra¹ rozmieszyæ drugiej osoby. Mo¿e to
wynikaæ z faktu, ¿e nie oczekuj¹ ¿artów od swojego niemówi¹cego dziecka.
W tecie zdañ niedokoñczonych jedna z mam napisa³a, ¿e dziecko dra¿ni
siê z ni¹ specjalnie wybieraj¹c nieadekwatne odpowiedzi, a byæ mo¿e jest to
forma ¿artu dostêpna dla u¿ytkownika AAC.
Badani pokazali jak du¿e trudnoci maj¹ dzieci niepe³nosprawne w planowaniu
swojego dnia. wiadczy to o tym, ¿e brak samodzielnoci wynikaj¹cy z niepe³nosprawnoci wp³ywa na zale¿noæ od osób trzecich w kontekcie planowania i podejmowania decyzji, a wiêc równie¿ samodzielnoci mylenia. Z tabeli wynika, ¿e dzieci rzadko s¹ stawiane w sytuacjach wymagaj¹cych od nich
dopytania siê o co, dlatego trudnoæ im sprawia zadawanie pytañ.
Opinia rodziców

Opinia rodzeñstwa

1. prosi o jedzenie, picie

1. prosi o jedzenie, picie/ skar¿y siê na
niewygodê, ból/ informuje o swoich
uczuciach, emocjach

2. wybiera jedzenie podczas posi³ków/
skar¿y siê na niewygodê, ból

2. odpowiada na pytania/ informuje co
chce w³anie robiæ

3. opowiada co wydarzy³o siê w szkole/
3. prosi o przedmioty,
informuje co chce w³anie robiæ/
informuje o swoich emocjach, uczuciach
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4. prosi o cos podczas czynnoci, prosi o
przedmioty/ odpowiada na pytania,

4. rozmiesza kogo

5. pyta o cz³onków rodziny/ pyta o przedmioty/ zadaje pytania/ zaprasza do
wspólnej zabawy

5. wyra¿a swoje potrzeby podczas nauki,
rehabilitacji/ opowiada co wydarzy³o siê
w szkole/ pyta o cz³onków rodziny

6. sygnalizuje swoje potrzeby zjologiczne/ 6. wybiera jedzenie podczas posi³ków/
wyra¿a swoje potrzeby podczas nauki,
sygnalizuje swoje potrzeby zjologiczne/
rehabilitacji
pyta o przedmioty/ prosi o co podczas
czynnoci/ zaprasza do wspólnej
zabawy
7. pyta o to co wydarzy siê tego dnia/
7. zadaje pytania/ komentuje zdarzenia,
fantazjuje/ rozmiesza kogo/ komentuje
których jest wiadkiem
zdarzenia których jest wiadkiem/
opowiada o ciekawym lmie, ksi¹¿ce,
zdarzeniu
8. fantazjuje
9. pyta o to, co siê wydarzy tego dnia
10. opowiada o ciekawym lmie, ksi¹¿ce

Tabela 5. Treci rozmów z u¿ytkownikiem AAC w rodzinie.

Badania dostarczy³y informacji o formach spêdzania czasu wolnego przez
rodziny z dzieæmi niemówi¹cymi Zarówno rodzice jak i rodzeñstwo du¿¹ wagê
przywi¹zuj¹ do rozmawiania z u¿ytkownikiem AAC. Wydaje siê to bardzo naturalnym zjawiskiem, ¿e czas bez nagl¹cych obowi¹zków powiêcaj¹ na budowanie relacji z wszystkimi cz³onkami rodziny. Jednoczenie, kiedy dziecko
jest niepe³nosprawne pod wzglêdem ruchowym, wspólna aktywnoæ nie mo¿e
byæ zbyt anga¿uj¹ca ruchowo. Zapewne dlatego zabawa zabawkami pojawia
siê dopiero na dalszej pozycji. Rodzice ceni¹ sobie spacery i wycieczki,
wybieraj¹ ksi¹¿eczki i gazety czêciej ni¿ telewizjê. Rodzeñstwo preferuje
aktywnoci komputerowe, w których uczestniczy niepe³nosprawny brat
czy siostra. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ u¿ytkownicy AAC ucz¹ siê obs³ugi
komputera równie¿ za pomoc¹ przystosowanych w³¹czników. Rzadko zdarza
siê rodzinom wychodziæ do kina, restauracji. Byæ mo¿e wci¹¿ jeszcze zbyt
ma³o jest obiektów, które mia³yby zniesione bariery architektoniczne.
Rodzice i rodzeñstwo rzadko wybieraj¹ gry planszowe jako sposób spêdzania
czasu z dzieckiem niemówi¹cym. Mo¿liwe, ¿e nie maj¹ sposobu na takie
przystosowanie gry, aby udzia³ dziecka niemówi¹cego by³ jak najwiêkszy.
Zastanawiaj¹ce jest równie¿ stanowisko rodzeñstwa dotycz¹ce czêstego w³¹czania brata czy siostry w wykonywanie obowi¹zków domowych. Wydaje siê,
¿e dodatkowe pytania pozwoli³yby na zrozumienie tej oceny.
Opinia rodziców

Opinia rodzeñstwa

1. wycieczki, spacery

1. rozmawianie/ wspólne wykonywanie
obowi¹zków domowych

2. rozmawianie

2. telewizja/ granie na komputerze

3. czytanie ksi¹¿ek, gazet

3. spacery, wycieczki

4. telewizja

4. czytanie ksi¹¿ek, gazet/ zabawa
zabawkami/ pomaganie w odrabianiu
zadañ domowych

5. wizyty u rodziny i znajomych/ zabawa
zabawkami

5. wizyty u rodziny i znajomych

6. pomaganie dziecku w odrabianiu zadañ
domowych

6. chodzenie do kina, muzeum, restauracji

7. wspólne wykonywanie obowi¹zków
domowych

7. granie w gry planszowe

8. chodzenie do kina, muzeum, restauracji
9. granie na komputerze, granie w gry
planszowe/ zakupy/ zajêcia ruchowe

Tabela 6. Sposoby spêdzania wspólnego czasu wolnego
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Kolejne zdobyte dane dotycz¹ sposobów spêdzania czasu wolnego przez
samo dziecko niemówi¹ce. Kiedy doroli mu nie towarzysz¹ najczêciej s³ucha ono muzyki. Rodzice zauwa¿yli równie¿, ¿e dziecko lubi przygl¹daæ siê
czynnociom doros³ych. Rodzeñstwo dodaje, ¿e ich brat czy siostra czêsto
ogl¹da samotnie telewizjê. Takie zajêcia nie wymagaj¹ zbyt wiele aktywnoci
od dziecka. Inaczej jest w przypadku ksi¹¿ek i czasopism, manipulowania
zabawkami  dziecko musi ruchowo podo³aæ takiemu zadaniu.
Opinia rodziców
1.

s³ucha muzyki

Opinia rodzeñstwa
1. ogl¹da telewizjê

2. ogl¹da kolorowe czasopisma, ksi¹¿ki/
przygl¹da siê czynnociom doros³ych

2. s³ucha muzyki

3.

ogl¹da telewizjê

3. ogl¹da kolorowe czasopisma, ksi¹¿ki

4.

bawi siê zabawkami, manipuluje nimi

4. bawi siê zabawkami, manipuluje nimi

5.

odpoczywa w swoim pokoju

5. odpoczywa w swoim pokoju

6.

korzysta z komputera

6. korzysta z komputera

Tabela 7. Sposoby spêdzania w³asnego czasu wolnego przez dziecko

Dzieci bardzo rzadko korzystaj¹ z komputera bez koniecznoci pomocy ze
strony doros³ego. Prawdopodobnie jednak dziecko niepe³nosprawne rzadko
zostaje ca³kiem samo w pomieszczeniu. Po pierwsze ze wzglêdu na d³u¿szy
czas trwania codziennych czynnoci maj¹ doæ szczelnie wype³niony czas,
a po drugie rodzice w trosce o ich bezpieczeñstwo wol¹ pozostawiaæ je
w zasiêgu wzroku.

Wyniki Testu Zdañ Niedokoñczonych
12 sporód 13 rodziców uwa¿a, ¿e AAC przynosi pozytywny efekt w rozwoju
ich dziecka. Tylko w jednym przypadku opinia rodzica by³a niejednoznaczna
i nie mo¿na by³o uznaæ jej ani za pozytywn¹ ani negatywn¹ ocenê efektywnoci AAC.
Rodzice podkrelali zmiany w dwóch obszarach funkcjonowania dziecka od
momentu wprowadzenie indywidualnego systemu komunikacji. Dostrzegali
rozwój w zakresie komunikacji i wyra¿ania emocji przez w³asne dzieci.
W tabeli 8 przedstawiono konkretne zmiany zauwa¿one przez rodziców.
W jednym z testów odnaleæ mo¿na by³o informacjê na temat postêpów w rozwoju poznawczym i spo³ecznym, jednak rodzic nie okreli³ szczegó³owo charakteru tych zmian.
Konkretne zmiany w zachowaniu dziecka zauwa¿one przez rodziców
(w nawiasach podano liczbê rodziców, którzy tê zmianê dostrzegli)
komunikacja
wzrost zachowañ inicjuj¹cych komunikowanie siê (4)
przekazywanie wiêkszej iloci informacji (2)
rozwój mowy czynnej (2)
rozwój emocjonalny
wyciszenie i uspokojenie dziecka (2)
wiêksza otwartoæ (1)
wiêksza pewnoæ siebie (1)
zadowolenie z tego, ¿e wyra¿a myli (1)
rozwój poznawczy i spo³eczny (1)

Tabela 8. Zmiany w funkcjonowaniu dziecka po wprowadzeniu AAC zauwa¿one
przez rodziców.
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Rodzice zauwa¿ali równie¿ zmiany we w³asnym funkcjonowaniu odk¹d
porozumiewaj¹ siê z dzieckiem za pomoc¹ AAC. Podkrelali najczêciej, ¿e

umo¿liwi³a im ona lepsze rozumienie dziecka. Wprowadzenie indywidualnego
systemu komunikacji przynios³o równie¿ zmianê w ich odczuciach zwi¹zanych
z niepe³nosprawnoci¹ dziecka oraz integracjê rodziny (tabela 9).
Konkretne zmiany zauwa¿one przez rodziców
(w nawiasach podano liczbê rodziców, którzy tê zmianê dostrzegli)
rozumienie dziecka
rozumienie potrzeb dziecka (8)
poznanie odczuæ i prze¿yæ dziecka (3)
emocje
zadowolenie, szczêcie, brak frustracji (6)
spokój o przysz³oæ dziecka (1)
akceptacja niepe³nosprawnoci (1)
pewnoæ co do decyzji podejmowanych wobec dziecka (1)
integracja rodziny
w³¹czenie cz³onków rodziny do rozmowy w dzieckiem (5)
bierne uczestnictwo rodziny w rozmowie z dzieckiem (3)
pe³niejszy udzia³ dziecka w ¿yciu rodziny (1)

Tabela 9. Zmiany w funkcjonowaniu rodziców po wprowadzeniu AAC dla ich
dziecka (zauwa¿one przez rodziców).

Rodzice dziecka niepe³nosprawnego borykaj¹ siê z wieloma trudnociami.
Kilka pozycji z testu pozwala³o na ujawnienie trudnoci zwi¹zanych ze stosowaniem metod AAC w komunikowaniu siê z dzieckiem niemówi¹cym
(tabela 10). Najczêciej zg³aszanym problemem by³y trudnoci podczas
rozmowy z dzieckiem, a szczególnie niepokój o poprawne rozumienie komunikatów dziecka w tym równie¿ rozumienie jego niewyranej mowy. Dzieci
niekiedy wycofuj¹ siê z rozmowy, jeden z rodziców martwi³ siê, ¿e dziecko
rozmawia za pomoc¹ metod AAC tylko w szkole. Kolejn¹ grupê zagadnieñ
stanowi³y ró¿ne techniczne problemy, na jakie natraaj¹ rodzice w codziennym
wykorzystywaniu pomocy do komunikacji. Rodzice wskazywali równie¿ na
trudnoci zwi¹zane ze stanem zdrowia dziecka  m.in. brak umiejêtnoci
samoobs³ugi. Rodzice zastanawiaj¹ siê czy zawsze bêd¹ w stanie zapewniæ
jak najlepsz¹ jakoæ ¿ycia dziecku, czy podo³aj¹ wyzwaniu stosowania AAC.
Trudnoci zwi¹zane z komunikowaniem siê z dzieckiem ujawnione przez rodziców
trudnoci podczas rozmowy
rozumienie wypowiedzi dziecka (10)
zak³ócaj¹ce reakcje emocjonalne dziecka (5)
brak adekwatnej odpowiedzi na pytanie(1)
wycofywanie siê z rozmowy przez dziecko (3)
trudnoci z pomocami do komunikacji
korzystanie z tablic (2)
budowanie wypowiedzi ze znaków gracznych (2)
przygotowanie pomocy (2)
brak tablic w pewnych sytuacjach (1)
trudnoci zwi¹zane ze stanem zdrowia dziecka
(np. brak kontroli potrzeb zjologicznych, napiêcia) (5)
trudnoci zwi¹zane z emocjami rodzica
(obawa czy rodzic podo³a wyzwaniu)(2)

Tabela 10. Trudnoci rodziców zwi¹zane ze stosowaniem metod AAC w komunikowaniu siê z dzieckiem.

Ostatnim zagadnieniem s¹ potrzeby rodziców zwi¹zane z u¿ywaniem komunikacji wspomagaj¹cej i alternatywnej. Odpowiedzi te uda³o siê przyporz¹dkowaæ
do trzech grup w zale¿noci od tego czy odnosi³y siê do samych rodziców, do
dziecka czy do oczekiwañ wobec rodowiska (tabela 11).
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Potrzeby rodziców odnosz¹ce siê do:
siebie samych
rozumienie potrzeb dziecka (4)
lepsze poznanie dziecka (2)
dziecka
radoæ i satysfakcja dziecka (4)
samodzielnoæ w komunikowaniu siê (3)
zmiana w stanie zdrowia (3)
samodzielnoæ w dzia³aniu (2)
poszerzenie wiedzy (1)
otoczenia
pomoc techniczna w obs³udze komputera lub urz¹dzeñ do komunikacji (4)
pomoc psychologiczna (3)
kontakt ze specjalistami (nauczyciel, logopeda, przekazanie instrukcji) (2)
wczesna diagnoza (potrzeba wyra¿ona w postaci ¿alu, ¿e w ich przypadku nie by³o
dobrej diagnozy) (2)
kontakt z innymi rodzicami (1)
uczenie dziecka rozmaitych umiejêtnoci do wykorzystania w domu (1)
sprzêt rehabilitacyjny (1)

Tabela 11. Potrzeby wyra¿one przez rodziców zwi¹zane ze stosowaniem metod
AAC w komunikowaniu siê z dzieckiem.

Wnioski. Zdecydowana wiêkszoæ rodziców uwa¿a, ¿e korzystanie z metod
AAC przynosi pozytywne zmiany w funkcjonowaniu ich dziecka, w³asnym,
a nawet ca³ej rodziny. Dziêki mo¿liwoci pe³niejszego porozumiewania siê
dziecko mo¿e lepiej wyra¿aæ swoje potrzeby, a rodzic lepiej je odczytuje
i rozumie. Rodzice poznaj¹ swoje dziecko, co ma bardzo du¿y wp³yw
na funkcjonowanie emocjonalne obu stron. Czuj¹ siê pewniejsi w swej
roli, spokojniejsi, staj¹ siê bardziej kompetentni w kontakcie z dzieckiem
niepe³nosprawnym. Mo¿liwe jest równie¿ w³¹czenie pozosta³ych cz³onków
rodziny do rozmowy z dzieckiem, w sposób czynny lub jako biernych
obserwatorów. W ka¿dym razie dziecko rozwija siê i staje siê na miarê
swoich mo¿liwoci aktywnym cz³onkiem rodziny. Mo¿na tu zaobserwowaæ
mechanizm pozytywnego sprzê¿enia zwrotnego, dziecko, które jest lepiej
rozumiane przez otoczenie otwiera siê coraz bardziej, chêtniej i czêciej siê
komunikuje, przekazuje wiêcej informacji. Umiejêtnoæ komunikowania siê
z dzieckiem mo¿e zmieniæ sposób postrzegania jego niepe³nosprawnoci.
Dowiadczenie dwojga rodziców potwierdza równie¿ obserwacje specjalistów, ¿e komunikacja wspomagaj¹ca stymuluje rozwój mowy czynnej: od
momentu wprowadzenia indywidualnego systemu komunikacji moje dziecko
zaczê³o powoli mówiæ.
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Trudnoci dostrzegane przez rodziców oraz wyra¿one przez nich potrzeby
otwieraj¹ mo¿liwoæ zorganizowania ró¿nych form pomocy. Rodzicom wci¹¿
sprawia trudnoæ korzystanie z osobistych pomocy do komunikacji dzieci, ze
specjalistycznego oprogramowania, urz¹dzeñ do komunikacji. Nie potra¹
torowaæ d³u¿szych wypowiedzi dzieci u¿ywaj¹cych znaków gracznych.
Zg³aszaj¹ chêæ spotkañ instrukta¿owych, kontaktu z nauczycielami. Obawiaj¹
siê czy dobrze interpretuj¹ wypowiedzi dziecka, a jednoczenie uwa¿aj¹
to za swoje najwa¿niejsze zadanie w zakresie komunikacji z dzieckiem.
Czêsto rodzice ³¹czyli fakt wycofywania siê z rozmowy przez dziecko czy
jego zak³ócaj¹cych reakcji emocjonalnych (z³oæ, p³acz) z niemo¿noci¹
wzajemnego zrozumienia siê: Najtrudniej zaakceptowaæ mi u mojego dziecka
szybkie wpadanie w z³oæ gdy nie jest rozumiane i szybk¹ rezygnacjê z prób
porozumiewania siê. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e rodzice równie¿ borykaj¹
siê z ró¿nymi problemami emocjonalnymi, zg³aszaj¹ potrzebê wsparcia
(psychologicznego b¹d w grupie rodziców). Rodzice zwrócili równie¿ uwagê

na wa¿ny problem wczesnej diagnostyki, niestety w kilku przypadkach w³aciwa diagnoza i co za tym
idzie oddzia³ywanie wspomagaj¹ce rozwój pojawi³y siê zbyt póno.
Analizuj¹c odpowiedzi rodziców oraz rodzeñstwa traæ mo¿na równie¿ na stwierdzenia o niepokoj¹cym
wydwiêku. Czêæ z nich wiadczy o tym, ¿e w domu nie wykorzystuje siê metod wprowadzonych przez
specjalistów mimo dostrzegania zalet tych metod. Wci¹¿ zdarza siê, ¿e nie rozmawia siê z dzieckiem
przy u¿yciu zbudowanych pomocy do komunikacji, ograniczaj¹c mu mo¿liwoæ u¿ywania jêzyka. W
niektórych sytuacjach wyranie brakuje zrozumienia idei partnerstwa komunikacyjnego, tego, ¿e
rozmowa jest wymian¹ myli obu stron. W tych przypadkach rodzic zwykle mówi, a od dziecka oczekuje
jedynie akceptacji swojego stanowiska, czy wypowiedzi.
Wydaje siê, ¿e niektórzy rodzice uwa¿aj¹ AAC raczej za metodê nauczania, ni¿ alternatywê b¹d
wspomaganie u¿ywania mowy w codziennych sytuacjach. Zdarzaj¹ siê jednak wypowiedzi wiadcz¹ce
o g³êbokim zrozumieniu problemu np.: AAC jest dla mojego dziecka jedyn¹ mo¿liwoci¹ wyra¿ania
siebie i komunikacji z otoczeniem.
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³

Rozdzia³ 4
Projekt Braciszku, siostrzyczko
Pomó¿ mi to powiedzieæ!  za³o¿enia,
cele, plan spotkañ
Analiza wyników badañ, przeprowadzonych w rodzinach dzieci niemówi¹cych
u¿ytkowników AAC mia³a przynieæ odpowied na pytanie: Co mo¿na zrobiæ,
by poprawiæ jakoæ komunikacji w rodzinie dziecka niemówi¹cego? Odpowiedzi¹ jest projekt Braciszku, siostrzyczko! Pomó¿ mi to powiedzieæ! zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagaj¹cych
Sposobów Porozumiewania siê Mówiæ bez S³ów. Jego g³ównym za³o¿eniem
jest zapobieganie i przeciwdzia³anie izolacji dziecka niepe³nosprawnego
niemówi¹cego w rodowisku osób mówi¹cych oraz przeciwdzia³anie odsuniêciu dziecka pe³nosprawnego w rodzinie skupionej na dziecku niepe³nosprawnym.
Adresaci projektu to 20 dzieci niemówi¹cych, 20 dzieci zdrowych (rodzeñstwo,
kuzyni itp.) oraz 30  40 rodziców. Zajêcia odbywa³y siê co 2 tygodnie w soboty, godzinach od 10.00 do 13.00.
Podczas planowania i realizacji projektu wziêto pod uwagê wynikaj¹ce z badañ potrzeby uczestników projektu i wyznaczono cele w trzech obszarach oddzia³ywañ. Przedmiotem projektu sta³y siê:
W obszarze spo³ecznym:
³ integracja rodowiska rodzin z dzieckiem niepe³nosprawnym

niemówi¹cym;
³ uwiadomienie uczestnikom potrzeb i mo¿liwoci komunikacyjnych osób

niepe³nosprawnych niemówi¹cych.
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W obszarze wiedzy i umiejêtnoci rodziców i rodzeñstwa dzieci niepe³nosprawnych:
³ nauka strategii porozumiewania siê i wykorzystywania AAC;
³ nauka interpretowania wypowiedzi dziecka w codziennych sytuacjach
domowych;
³ nauka wszystkich cz³onków rodziny indywidualnego systemu
komunikacji dziecka,
³ nauka planowania aktywnoci w taki sposób, aby udzia³ osoby
niemówi¹cej by³ jak najwiêkszy;
³ nauka konstruowania narzêdzi do porozumiewania siê (prostych tablic
do komunikacji oraz tablic wykorzystuj¹cych programy komputerowe);
³ rozszerzanie s³ownictwa dziecka;
³ rozszerzanie treci komunikatów dziecka (odpowiedzi na pytania
otwarte, komentarze, spontaniczne wypowiedzi, pytania);
³ uczenie rodzeñstwa wspólnej zabawy z wykorzystaniem strategii AAC.

W
³
³
³

obszarze psychologicznym:
umocnienie wiêzi wewn¹trz rodziny;
wzrost poczucia w³asnej wartoci u adresatów projektu;
wymiana dowiadczeñ rodzeñstwa z rówienikami oraz w grupie
rodziców;
³ umiejêtnoæ rozpoznawania w³asnych uczuæ w sytuacjach domowych
i radzenie sobie z trudnymi emocjami;
³ nawi¹zywanie prawid³owych relacji z rówienikami i doros³ymi;
³ kszta³towanie prawid³owych, pozytywnych postaw wobec
niepe³nosprawnego rodzeñstwa.
W celu zrealizowania zamierzeñ zaplanowano cykl omiu spotkañ warsztatowych dla uczestników projektu:
³ dwa czterogodzinne spotkania integracyjne dla wszystkich z udzia³em
ca³ych rodzin (pierwsze i ostatnie);
³ szeæ trzygodzinnych spotkañ warsztatowych (trzy równoleg³e grupy,
kryterium podzia³u grup by³ wiek dzieci niemówiacych ).
Zajêcia zosta³y podzielone na dwie czêci i by³y prowadzone w dwóch sesjach.
Pierwsza sesja to spotkania dla rodziców oraz wspólne warsztaty dla dzieci
niemówi¹cych i ich rodzeñstwa. Sesja druga to spotkania dla rodzeñstwa
oraz wspólne warsztaty dla dzieci niemówi¹cych i ich rodziców. Spotkania
zosta³y zaplanowane tak, aby rodzice wspólnie z pedagogiem najpierw nabyli
wiedzê teoretyczn¹, a w drugiej sesji, podczas warsztatów z dzieæmi, mogli j¹
wykorzystaæ w praktyce. Z kolei bracia i siostry, ale równie¿ kuzyni i koledzy
mogli najpierw podczas wspólnych warsztatów poznaæ ró¿ne sposoby porozumiewania siê z ich niemówi¹cym rodzeñstwem w trakcie wspólnej zabawy.
Pedagodzy mieli wtedy okazjê do obserwacji i modelowania wzajemnych
relacji dzieci. Sesja druga dla rodzeñstwa by³a odpowiedzi¹ na ich potrzeby
i zaobserwowane problemy w relacjach z niepe³nosprawnym bratem, siostr¹.

Plan spotkañ w ramach projektu:
SPOTKANIE 1 -

INTEGRACYJNE

Turniej Rodzin  Æwierælandia
 piknik integracyjny, zabawy i konkurencje dla dzieci niepe³nosprawnych (N)
niemówi¹cych, ich rodzeñstwa (BS) i rodziców (R); u¿ywanie szerokiej gamy strategii
i pomocy do komunikacji podczas zabaw i konkurencji.

SESJA I
Warsztaty dla rodziców (R)

Warsztaty dla dzieci niepe³nosprawnych
i ich rodzeñstwa (NBS)

SPOTKANIE 2
Warsztat I
Nie mo¿esz mówiæ, ale mo¿esz siê
porozumiewaæ!
 komunikacja wspomagaj¹ca i alternatywna, niewerbalne sposoby przekazywania informacji, podstawowe
strategie komunikacji z dzieckiem niemówi¹cym (wybór, wyliczanie, pytania
zamkniête i otwarte, mapa rozmowy).
SPOTKANIE 3

Warsztat I
Pobawmy siê razem!
 wspólne zabawy, gry planszowe z wykorzystaniem ró¿nych strategii i pomocy do
porozumiewania siê.
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Warsztat II
Na co masz ochotê? Wybieraj!
 wybór jako podstawowa forma uczenia
siê niezale¿noci dzieci niemówi¹cych,
planowanie ró¿nych aktywnoci, w których dzieci decyduj¹ o przebiegu zdarzeñ (czynnoci pielêgnacyjne, samoobs³ugowe, zabawa), planowanie pomocy
z symbolami do uczestniczenia w ró¿nych sytuacjach codziennych, czytanie
uczestnicz¹ce.

Warsztat II
Poczytajmy i pomalujmy!
 czytanie uczestnicz¹ce, tworzenie
ksi¹¿eczek, wspólne zajêcia plastyczne

SPOTKANIE 4
Warsztat III
Pobawmy siê razem! Mo¿e przy
komputerze?
 wykorzystanie komputera do tworzenia
pomocy do komunikacji w programie
Boardmaker, wykorzystanie komputera
do samodzielnego czytania i prostych
aktywnoci dla dzieci niemówi¹cych.

Warsztat III
Pograjmy na komputerze!
 uczestnictow rodzeñstwa w grach i zabawach przy komputerze.

SESJA II
Warsztaty dla rodzeñstwa (BS)

Warsztaty dla dzieci niepe³nosprawnych
i ich rodziców (NR)

SPOTKANIE 5
Warsztat I
Wiwm, ¿e potrasz mi to powiedzieæ!
 podstawowe informacje czym jest AAC
i jakie potrzeby maja osoby niemówi¹ce,
pozawerbalne sposoby przekazywania
informacji, gry bez s³ów.

Warsztat I
Porozmawiajmy!  zajêcia konwersacyjne
 nauka u¿ywania osobistych tablic
do porozumiewania siê ka¿dego z
dzieci podczas rozmowy, czytanie
uczestnicz¹ce

SPOTKANIE 6
Warsztat II
Warsztat II
Pobawmy sie razem  zabawa andrzejkowa
Na co masz ochotê?
 sposoby spêdzania czasu wolnego przez  w³¹czanie niemówi¹cego dziecka do
rodzeñstwo, planowanie i tworzenie tablic uczestnictwa jêzykowego w zabawach
i uroczystociach rodzinnych i grupowych
wyboru czynnoci w programie Boardmaker, zabawy bez s³ów
SPOTKANIE 7
Warsztat III
W co gramy? Razem przy komputerze.
 sposób u¿ywania komputera przez
dzieci niemówi¹ce, rodzaje zadañ i
gier komputerowych dostêpnych dla
nich, sposoby w³¹czania niemówi¹cego
rodzeñstwa do wspólnych zabaw przy
komputerze.
SPOTKANIE 8,

Warsztat III
Razem gotujemy, razem gramy na
komputerze!
 poznawanie form jêzykowego uczestniczenia dzieci niemówi¹cych w czynnociach domowych i zabawie.

INTEGRACYJNE :

W mojej rodzinie ka¿dy jest wa¿ny!
 zabawy integracyjne s³u¿¹ce utrwaleniu dobrych nawyków w komunikacji pomiêdzy
cz³onkami rodziny, wspólna wigilia, kolêdowanie, podsumowanie projektu.
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³

Rozdzia³ 5
Scenariusze spotkañ warsztatowych

Niniejszy rozdzia³ zawiera scenariusze omiu spotkañ dla dzieci niemówi¹cych, ich rodziców i rodzeñstwa: dwóch spotkañ integracyjnych (pierwsze
i ostatnie) oraz szeciu spotkañ zawieraj¹cych po dwa warsztaty dla ró¿nych
grup uczestników. Wszystkie dzieci niepe³nosprawne uczestnicz¹ce w projekcie maj¹ powa¿ne zaburzenia w komunikacji werbalnej, wiêkszoæ w ogóle
nie pos³uguje siê mow¹. Ka¿de z dzieci korzysta ze wspomagaj¹cych lub alternatywnych sposobów komunikowania siê i jest wyposa¿one w odpowiednie
pomoce do komunikacji. W spotkaniach uczestniczy³o oko³o 20 dzieci w ró¿nym wieku i z ró¿nymi umiejêtnociami w zakresie porozumiewania siê.
Wszystkie warsztaty w których uczestniczyæ mia³y dzieci niemówi¹ce by³y
prowadzone równolegle w trzech wersjach  stosownie do charakterystyki
grupy. Scenariusze zamieszczone w niniejszej publikacji by³y realizowane
w jednej ze wspomnianych trzech grup.

By³y to dzieci w wieku od 10 do 14 lat, z zaburzeniami ruchowymi w zakresie
du¿ej i ma³ej motoryki, w tym z zaburzeniami koordynacji ruchów ramion
i r¹k. Wiêkszoæ porusza siê na wózkach. Wszyscy rozumiej¹ mowê, ale
sami nie potra¹ siê ni¹ pos³ugiwaæ. Porozumiewaj¹ siê za pomoc¹ doæ
rozbudowanych, osobistych pomocy do komunikacji i tematycznych tablic
uczestnictwa do poszczególnych aktywnoci lub zajêæ. Czêæ dzieci posiada
lub doskonali takie umiejêtnoci jêzykowe jak: odczytywanie poleceñ,
wypowiedzi wieloelementowych ze znaków gracznych (symboli PCS),
uk³adanie wypowiedzi dwu-trzy elementowych ze znaków gracznych,
odczytywanie globalne niektórych wyrazów. Dzieci sprawniejsze ruchowo
komunikuj¹ siê równie¿ za pomoc¹ gestów wyuczonych. Niektóre z dzieci
pos³uguj¹ siê w ograniczonym stopniu mow¹ czynn¹. Korzystaj¹ z ró¿nych
form dostêpu do komputera wykorzystuj¹c specjalnie dobrane i dostosowane
peryferia komputerowe, stosownie do mo¿liwoci ruchowych.
Scenariusze dla pozosta³ych dwóch grup (grupa dzieci m³odszych oraz grupa
dzieci pocz¹tkuj¹cych w uczeniu siê alternatywnej komunikacji) s¹ modykacj¹ tych zamieszczonych poni¿ej. Grupy rodziców i rodzeñstwa nie by³y
dodatkowo dzielone.
Treæ wszystkich scenariuszy odpowiada bezporednio na potrzeby rodziców
i rodzeñstwa dzieci niemówi¹cych zidentykowane podczas badañ zapotrzebowania. Przyjêto nastêpuj¹ce cele ogólne zajêæ:
³ podniesienie kompetencji i satysfakcji rodziców i rodzeñstwa w interak-

cjach z dzieckiem niemówi¹cym,
³ zapoznanie rodziców i rodzeñstwa z indywidualnym systemem komuni-

kacji ich niemówi¹cego cz³onka rodziny,
³ umiejêtnoæ spêdzania wolnego czasu z dzieckiem niemówi¹cym w spo-

sób atrakcyjny, wspomagaj¹cy jego rozwój i umiejêtnoci,
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³ nauka prostych strategii komunikowania siê z ró¿nymi osobami niemó-

wi¹cymi,
³ modelowanie umiejêtnoci konwersacyjnych rodziców i rodzeñstwa

z dzieæmi w trakcie ca³ych zajêæ poprzez wskazywanie ró¿norodnych
strategii rozmowy z dzieckiem,
³ uwiadomienie rodzicom i rodzeñstwu koniecznoci stwarzania sytuacji
konwersacyjnych, podczas codziennych czynnoci domowych i spotkañ rodzinnych, w czasie których dziecko niemówi¹ce bêdzie aktywne jêzykowo,
³ integracja grupy rodziców i dzieci.
Do zajêæ w oparciu o scenariusze niezbêdne s¹ ró¿norodne pomoce do
porozumiewania siê:
³ proste pomoce do komunikacji:

• osobiste s³owniki dzieci niemówi¹cych (tablice i ksi¹¿ki);
• tablice wyboru, tablice uczestnictwa i tablice tematyczne,
• papierowe nak³adki na urz¹dzenia odtwarzaj¹ce g³os (VOCA).
³ urz¹dzenia wysokiej technologii:
• urz¹dzenia odtwarzaj¹ce g³os typu VOCA:
Tech/Four  urz¹dzenie odtwarzaj¹ce 4 nagrane komunikaty, zaopatrzone w ramkê, w której mo¿na umieciæ papierow¹ nak³adkê z symbolami odpowiadaj¹cymi znaczeniom nagranych wiadomoci.
Tech/Talk  urz¹dzenie odtwarzaj¹ce 8 nagranych komunikatów,
zaopatrzone w ramkê, w której mo¿na umieciæ papierow¹ nak³adkê
z symbolami odpowiadaj¹cymi znaczeniom nagranych wiadomoci.
Cheap Talk 8  urz¹dzenie odtwarzaj¹ce 8 nagranych komunikatów,
zaopatrzone w ramkê, w której mo¿na umieciæ papierow¹ nak³adkê z
symbolami odpowiadaj¹cymi znaczeniom nagranych wiadomoci.
BIGmack  urz¹dzenie odtwarzaj¹ce jeden nagrany komunikat.
Naciniêcie guzika o du¿ej powierzchni powoduje uruchomienie
odtwarzania. Mo¿na przyczepiæ do guzika symbol oznaczaj¹cy treæ
nagranego komunikatu.
Step-by-Step  urz¹dzenie, na które mo¿na nagraæ sekwencjê
komunikatów. Ka¿dorazowo naciniêcie guzika o du¿ej powierzchni
powoduje odtwarzanie kolejnych elementów sekwencji komunikatu.
Mo¿na przyczepiæ do guzika symbol oznaczaj¹cy treæ nagrania.
•

komputery PC ze specjalistycznymi peryferiami i oprogramowaniem
(przede wszyystkim: interfejsy do pod³¹czenia w³¹czników
komputerowych, w³¹czniki, program do syntezy mowy).

Wszystkie pomoce do komunikacji przygotowano w oparciu o bibliotekê symboli Picture Communication Symbols (PCS) dostêpn¹ w programie do budowania tablic Boardmaker.
Scenariusze zajêæ zawieraj¹ za³¹czniki  pomoce gotowe do wykorzystania
do poszczególnych zadañ. Mo¿na u¿ywaæ ich podczas realizacji zajêæ.
Wszystkie nak³adki na urz¹dzenia typu VOCA nadaj¹ siê do wykorzystania
jako zwyk³e, papierowe tablice. Brak dostêpu do urz¹dzeñ tego typu nie jest
przeszkod¹ w realizacji proponowanego cyklu zajêæ.
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Spotkanie I  integracyjne
Turniej rodzin  Æwieræland

Tematyka zajêæ:
³ piknik integracyjny, zabawy i konkurencje dla dzieci niepe³nosprawnych

niemówi¹cych, ich rodzeñstwa i rodziców; u¿ywanie szerokiej gamy
strategii i pomocy do komunikacji podczas zabaw i konkurencji.
³ fabu³a zabawy oparta jest na motywach Bajki o Æwierælandzie (tekst
wg bajki Giny Ruck-Pauquet, t³umaczenie z niemieckiego J. Sieklucka;
praca niepublikowana, propagowana przez Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów Zabawy KLANZA).

Cele:
³ rodziny znaj¹ siê wzajemnie i wchodz¹ z sob¹ w interakcje,
³ rodziny wspó³pracuj¹ z sob¹ znajduj¹c zadania i role dla wszystkich

swoich cz³onków,
³ rodzice zwracaj¹ uwagê na to, aby nie wyrêczaæ dzieci w wykonywaniu

zadañ, jakie s¹ w zasiêgu ich mo¿liwoci,
³ rodzice i rodzeñstwo widz¹, jak prowadz¹cy wykorzystuj¹ ró¿ne formy

komunikacji wspomagaj¹cej aby porozumieæ siê z ich niemówi¹cym
dzieæmi,
³ rodzice obserwuj¹, jak ich dzieci radz¹ sobie i skutecznie przekazuj¹
informacje podczas konkurencji czy zabaw i czuj¹ z tego powodu
satysfakcjê,
³ rodzice i rodzeñstwo naladuj¹ prowadz¹cych w stosowaniu prostych
strategii komunikacji wspomagaj¹cej w rozmowach z niemówi¹cymi
dzieæmi

Pomoce:
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³

kolorowa bibu³a (czerwona, zielona, niebieska, ¿ó³ta),
sznurek, spinacze do bielizny, tasiemki i materia³y w czterech kolorach,
folia aluminiowa kolorowa,
amastry,
arkusze papieru,
no¿yczki,
klej,
zszywacz,
koce,
materace,
farby do malowania rêkami,
magnetofon,
mikrofon,
chusta animacyjna Klanza.

Pomoce do porozumiewania siê:
³ osobiste tablice do komunikacji,
³ tablice tematyczne,
³ urz¹dzenia do porozumiewania siê.
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Przebieg imprezy:

 Zaproszenie do Æwierælandu

¤

³ Prowadz¹cy wskazuje na cztery k¹ty w ró¿nych kolorach i zaznaja-

mia uczestników z charakterem zabawy. Czyta pierwsz¹ czêæ bajki
o Æwierælandzie.
@ Tekst bajki o Æwierælandzie (za³. 1)

 Losowanie kolorów


é

³ Przedstawiciele rodzin losuj¹ kolor dla swojej rodziny. Dzieci nazy-

waj¹ wylosowany kolor przy u¿yciu tablicy lub VOCA (za³. 2). Rodziny w tym samym kolorze ³¹cz¹ siê w grupy
³ Uczestnicy gromadz¹ siê w k¹tach odpowiadaj¹cych danemu kolorowi. W grupach otrzymuj¹ kartki na wizytówki, ka¿dy wpisuje na
wizytówce swoje imiê. Przedstawiaj¹ siê sobie. Dzieci niemówi¹ce
maj¹ do dyspozycji urz¹dzenie odtwarzaj¹ce g³os z nagranym pytaniem: Jak masz na imiê?
@ tablica/nak³adka na VOCA Kolory (za³. 2)
@ karteczki na wizytówki w czterech kolorach

 Wytyczanie granic i urz¹dzanie kraju


é

³ Przedstawiciele ka¿dego koloru wychodz¹ na rodek i dziel¹

pañstwo na cztery równe czêci.
³ Ka¿da grupa dekoruje swoje pañstwo i tworzy stroje w odpowiednich
kolorach dla mieszkañców. Mieszkañcy maluj¹ swoje twarze i rêce.
Dzieci niemówi¹ce mówi¹, jak¹ czêæ cia³a co chc¹ sobie pomalowaæ
(za³. 3) oraz jaki strój chc¹ stworzyæ dla siebie (za³. 4). Ich wypowiedzi
mog¹ dotyczyæ tak¿e wygl¹du rodziców i innych osób z grupy.
@ Tablica/nak³adka na VOCA Czêci cia³a (za³. 3)
@ Tablica/ nak³adka na VOCA Stroje (za³. 4)

 Pomniki Æwierælandu.

¤

³ Prowadz¹cy czyta drug¹ czêæ bajki o Æwierælandzie.
³ W ka¿dej z grup jedno dziecko niemówi¹ce jest rzebiarzem i tworzy

pomnik z ludzi. Wybiera co maj¹ robiæ i jak siê ustawiæ za pomoc¹
tablicy lub VOCA z nak³adk¹ (za³. 5). Kiedy nastêpuje moment
prezentacji najm³odszy uczestnik spotkania uderza w gong i rzeba
ma siê utrzymaæ do momentu, kiedy gong nie wybrzmi.
@ tekst bajki o Æwierælandzie (za³. 1)
@ tablica/nak³adka na VOCA  Budowanie pomnika (za³. 5)
@ gong

 Przygotowanie hymnu swojego kraju

¤
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³ Prowadz¹cy odczytuje trzeci¹ czêæ bajki o Æwierælandzie. Przed-

stawiciele ka¿dego pañstwa otrzymuj¹ tekst hymnu i symbole PCS,
z których uk³adaj¹ hymn o swoim kolorze. Zdania z piktogramów
ka¿da grupa przykleja do du¿ego arkusza papieru i eksponuje go
tak, by wszyscy z grupy go widzieli. Nastêpnie ka¿da z grup odpie-

wuje hymn pod dyktando osoby, która pokazuje symbole. Dobrze,
aby osob¹ ta by³o dziecko niemówi¹ce.
@ tekst bajki o Æwierælandzie (za³. 1)
@ tekst hymnu dla ka¿dej z grup (za³. 6)
@ du¿e arkusze kolorowego papieru, klej, no¿yczki, symbole do odtwo-

rzenia treci hymnu

 Wycigi z jajkami
³ Ka¿da z grup deleguje po jednym z rodziców do konkurencji.

Zawodnicy otrzymuj¹ ³y¿ki i jajka, ustawiaj¹ siê na starcie. Maj¹
cigaæ siê nios¹c jajka na ³y¿kach tak, by nie spad³y. Wygrywa ta
osoba, która pierwsza dotrze na metê z ca³ym jajkiem.
³ Wszyscy pozostali cz³onkowie grup kibicuj¹, dzieci niemówi¹ce
u¿ywaj¹ urz¹dzeñ odtwarzaj¹cych g³os z nagranymi komunikatami
szybciej, szybciej!, hurra! czerwoni, czerwoni!. Zwyciêzcy
dostaj¹ nagrody  czapki kucharskie oraz tace z przygotowanym
posi³kiem. Rozdaj¹ posi³ek wszystkim obecnym.


é

@ jajka
@ ³y¿ki
@ urz¹dzenia odtwarzaj¹ce g³os

£ Przerwa na posi³ek
 Kalambury z symboli PCS
³ Uczestnicy siedz¹ w swoich krainach, ka¿da z grup dostaje zestaw

8 symboli, na tablicy lub nak³adce VOCA. S¹ tam zaszyfrowane dwa
tytu³y lmów lub bajek. Zadaniem dru¿yny jest w pierwszej kolejnoci rozszyfrowaæ swoje bajki, zanim stan¹ siê one zagadkami dla
pozosta³ych dru¿yn. Rozpoczyna dru¿yna, która pierwsza odgadnie
swoje tytu³y. Dziecko niemówi¹ce mo¿e zadawaæ zagadkê dziêki
urz¹dzeniu VOCA. Podaje pierwsze s³owo i pyta, czy która z dru¿yn zna odpowied. Jeli nie  stopniowo dodaje kolejne s³owaskojarzenia, a¿ która z dru¿yn rozpozna tytu³. Dru¿yna, która odgad³a mo¿e zadawaæ swoj¹ zagadkê.


é

@ tablice/nak³adki na VOCA z obrazkami do odgadywania tytu³ów

lmów i bajek (za³. 7a  7d)

 Zabawy z chust¹ Klanzy
³ Prowadz¹cy przynosi dwie chusty Klanzy i daje po jednej po³¹czo-

¤

nym zespo³om: czerwono-zielonym i ¿ó³to-niebieskim. Nowo powsta³e grupy bawi¹ siê wspólnie w popularne zabawy z chust¹:
 szklana taa  sztorm
 czyja to d³oñ?
 pi³ka na tai
 namiot/ têcza  zabawy wyciszaj¹ce
@ dwie chusty Klanzy,
@ lekkie pi³ki
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 Sa³atka kolorowa z chust¹ Klanzy

¤

³ Prowadz¹cy czyta czwart¹ czêæ bajki. Wszyscy wraz z prowadz¹-

cym stoj¹ w krêgu trzymaj¹c chustê. Prowadz¹cy wymienia po dwa
kolory: czerwony i zielony!. Za ka¿dym razem dwaj przedstawiciele
grup przebiegaj¹ pod chust¹, wymieniaj¹ kolorowe dodatki swojego
stroju oraz zamieniaj¹ siê miejscami. Zabawa trwa do momentu,
a¿ ka¿dy zmieni swój kolor I wszystkie kolory wymieszaj¹ siê miêdzy sob¹. Na has³o sa³atka kolorowa! wszyscy zamieniaj¹ siê
miejscami.
@ chusta Klanzy

 £¹czenie pañstw


é
¤

³ Uczestnicy siadaj¹ teraz w k¹tach oznaczonych takim kolorem, na

jaki wskazuje ich strój po zabawie w kolorow¹ sa³atkê.
³ Prowadz¹cy czyta pi¹t¹ czêæ bajki o Æwierælandzie. Wówczas
wszyscy podchodz¹ do kolorowych granic i wspólnie sprz¹taj¹ je do
pud³a. Prowadz¹cy rozdaje wszystkim po jednej karteczce sporód
kolorowego pliku, zachêca, aby zapisaæ tam swoje marzenie. Dzieci
niemówi¹ce korzystaj¹ z osobistych tablic do komunikacji i z pomocy rodzeñstwa lub rodziców. Do przygotowanego wczeniej
pud³a (z podwójnym dnem) wszyscy wrzucaj¹ swoje kolorowe stroje
i marzenia ka¿dego uczestnika wypisane na kartkach. Prowadz¹cy
zakleja pud³o i odwraca je. Najm³odsza osoba otwiera pud³o,
w rodku za podwójnym dnem s¹ s³odycze. Wszyscy dziel¹ siê nimi.
@ wymieszane karteczki w czterech kolorach
@ pud³o z podwójnym dnem, pod którym s¹ ukryte s³odycze.

£ Wspólny podwieczorek i rozmowy, zakoñczenie

¤

30

³ Prowadz¹cy podaje krótk¹ informacjê o organizacji nastêpnych

zajêæ.

Bajka o Æwierælandzie
(fragmenty)

Czêæ I
Za chwilê przeniesiemy siê w bardzo dawne czasy do krainy zwanej
Æwierælandem. Pañstwo to jest okr¹g³e jak nalenik a poniewa¿ sk³ada
siê z czterech krajów nosi nazwê Æwierælandu.

Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 1

W pierwszym kraju wszystko jest zielone: domy, ulice, samochody,
telefony, doroli a tak¿e dzieci. W drugim kraju wszystko jest czerwone:
drzewa, wanny, lizaki, doroli, a tak¿e dzieci. W kraju trzecim wszystko
jest ¿ó³te: miot³y, szpitale, kwiaty, rusztowania na budowie, doroli,
a tak¿e dzieci. W czwartym kraju wszystko jest niebieskie: lampy na
skrzy¿owaniach, meble, mosty, szczoteczki do zêbów, rowery, doroli,
a tak¿e dzieci.
Dzieci w dniu narodzin s¹ kolorowe. Tak jest w ca³ym Æwierælandzie.
Lecz doroli patrz¹ na nie swoimi zielonymi, czerwonymi, ¿ó³tymi
b¹d niebieskimi oczami i g³aszcz¹c ja przy tym swoimi zielonymi,
czerwonymi, ¿ó³tymi, niebieskimi rêkami, tak d³ugo a¿ staj¹ siê
jednokolorowe.
Czêæ II
W Æwierælandzie dzieci nie musz¹ chodziæ do szko³y. Ucz¹ siê tylko,
rzeczy najistotniejszej: w kraju zielonym, ¿e liczy siê tylko zielony,
w czerwonym, ¿e czerwony, w ¿ó³tym wszyscy chwal¹ oczywicie kolor
¿ó³ty, a w niebieskim najpiêkniejszy jest niebieski. Na skrzy¿owaniu
ulic stoj¹ pomniki przypominaj¹ce mieszkañcom, ¿e to w³anie ich kraj
jest najlepszy. I tak w kraju czerwonym stoj¹ pomniki ludzi czerwonych,
w zielonej zielonych , w ¿ó³tej ¿ó³tych, a w niebieskiej niebieskich.
Czêæ III
Codziennie rano mieszkañcy ka¿dego pañstwa zbieraj¹ siê na rynku
i piewaj¹ hymn swojego pañstwa. W kraju ¿ó³tym piewaj¹ o ¿ó³tym
niebie, ¿ó³tych kwiatach i marzeniach, w kraju zielonym o zielonych
marzeniach I o podró¿ach. W kraju czerwonym piewaj¹ o czerwonych
pomidorach a w niebieskiej - o niebieskim niebie.
Tak wiêc w kraju czerwonym noc¹ i dniem fruwaj¹ transparenty: Kolor
¿ó³ty, zielony i niebieski to oszustwo, tylko czerwieñ jest prawdziwa.
W niebieskim kraju wszêdzie wisz¹ plakaty z napisem: Niebieski,
niebieski, niebieski. W krainie ¿ó³tej krzyczy magnetofon: ¯ó³ty to
jest to. A w kraju zielonym w parku stoi robot i wo³a: B¹dcie zieloni.
I ka¿dy chce byæ najlepszy!
Czêæ IV
Jednak ca³y czas gdzie w g³êbi serca mieszkañcy ka¿dego kraju
zastanawiaj¹ siê czy tak w³anie powinien wygl¹daæ wiat. Mieszkañcy
kraju niebieskiego pomyleli, ¿e mo¿e czerwoni nie s¹ wcale tacy li.
¯ó³ci mieszkañcy zastanawiali siê co by by³o gdyby zaprosili zielonych
s¹siadów. Dzieci czu³y czasami jakby im czego brakowa³o, ale nie
mówi³y o tym. Ka¿de chcia³o mieæ chocia¿ jedn¹ kolorow¹ plamkê!
Czêæ V
Pewnego razu w kraju zielonym przyszed³ na wiat ch³opiec o imieniu
Groszek. Gdy skoñczy³ rok to jeszcze by³ trochê kolorowy. By³o to
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niepokoj¹ce, lecz w koñcu Groszek nabra³ zielonej barwy tak jak trzeba.
Pewnego dnia sta³o siê co zdumiewaj¹cego. W rodku zielonego kraju
wyros³a ¿ó³ta ró¿a, lecz doroli wykrzywiali siê przechodz¹c obok niej.
Niestety policjanci zaraz zniszczyli ró¿ê. By³o to tego samego dnia
kiedy Groszek upuci³ talerz ze szpinakiem. Talerz pêk³. Potem nie
wydarzy³o siê ju¿ nic wiêcej, w ka¿dym razie nie by³o ani widaæ ani
s³ychaæ nic szczególnego.
Jednak¿e dzieci w Æwierælandzie zaczê³y siê dziwnie czuæ. I nagle
wszystkie podbieg³y do granic swoich pañstw. Zaczê³y przypatrywaæ
siê sobie nawzajem, dotykaæ swoich d³oni. A¿ Groszek zrobi³ co
co zaraz wszystkie dzieci w mig podchwyci³y. Zacz¹³ zacieraæ nog¹
granicê pomiêdzy pañstwami. Dzieci wybuchnê³y miechem i wszystkie zaczê³y siê obejmowaæ, skakaæ, bawiæ siê, a¿ granica powoli
zniknê³a. Powoli dzieci przesta³y byæ jednokolorowe. A gdy ju¿ wszystkie dzieci mia³y na sobie wszystkie kolory Æwierælandu, to ich marzenia, ¿yczenia sta³y siê kolorowe. Nigdy wczeniej nie by³o tam tak
radonie
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Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 2

Tablica wyboru koloru
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Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 3

ablica wyboru czêci cia³a
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Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 4

Tablica wyboru ubrania
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Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 5
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Tablica budowanie pomnika

Kolorowy hymn
£¹ka las zielone s¹

zwierz¹t liczny to jest dom,

Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 6

¯aba te¿ zielona jest
i zielona wci¹¿ byæ chce.
No a teraz sprawd ju¿ sam
czy na sobie zielony kolor masz?
Kolor nieba dobrze znam
To niebieski mówiê Wam
Morze te¿ niebieski jest
I Ty dobrze o tym wiesz
No a teraz sprawd ju¿ sam
czy na sobie niebieski kolor masz?
¯ó³ty, ¿ó³ty, ¿ó³ty znam
Taki kolor s³oñce ma
Banan tak¿e ¿ó³ty jest
No i smaczny, dobrze wiesz!
No a teraz sprawd ju¿ sam
czy na sobie ¿ó³ty kolor masz?
Gdy czerwone lody masz
Truskawkowy maj¹ smak
Buzia te¿ czerwona jest
Wtedy gdy rumienisz siê
No a teraz sprawd ju¿ sam
czy na sobie czerwony kolor masz?
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Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 7a
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Tablica/nak³adka na VOCA z obrazkami do odgadywania tytu³ów
lmów i bajek

Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 7b

Tablica/nak³adka na VOCA z obrazkami do odgadywania tytu³ów
lmów i bajek
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Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 7c
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Tablica/nak³adka na VOCA z obrazkami do odgadywania tytu³ów
lmów i bajek

Spotkanie
integracyjne
Za³¹cznik 7d

Tablica/nak³adka na VOCA z obrazkami do odgadywania tytu³ów
lmów i bajek
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Spotkanie II
Nie mo¿esz mówiæ, ale mo¿esz siê porozumiewaæ!
warsztat dla rodziców
Tematyka zajêæ:
³ komunikacja wspomagaj¹ca i alternatywna, niewerbalne sposoby

przekazywania informacji, podstawowe strategie komunikacji
z dzieckiem niemówi¹cym (wybór, wyliczanie, pytania zamkniête
i otwarte, mapa rozmowy).

Cele:
³ rodzice znaj¹ siê po imieniu i czuj¹ siê swobodnie zabieraj¹c g³os,
³ rodzice dziel¹ siê przemyleniami, radociami i obawami zwi¹zanymi
³
³
³
³
³
³
³

z wychowywaniem dziecka niemówi¹cego,
rodzice dostrzegaj¹/uwiadamiaj¹ sobie sytuacje, w których ich niemówi¹ce dzieci maj¹ potrzebê porozumiewania siê z otoczeniem,
rodzice wiedz¹, ¿e zamiast s³ów osoby niemówi¹ce mog¹ przekazywaæ
informacje za pomoc¹ przedmiotów, gestów i znaków gracznych,
rodzice potra¹ u¿ywaæ strategii wyboru i wyliczania,
rodzice potra¹ wiadomie prowadziæ rozmowê opart¹ na pytaniach
zamkniêtych i mapie rozmowy,
rodzice znaj¹ wagê i koniecznoæ zadawania pytañ otwartych
kierowanych do dzieci pos³uguj¹cych siê symbolami,
rodzice potra¹ u¿yæ prostych strategii komunikacji w sytuacjach ¿ycia
codziennego,
rodzice czuj¹ siê pewniej i bardziej kompetentnie w kontakcie z dzieckiem niemówi¹cym.

Przebieg spotkania

 Powitanie: Jestem tu poniewa¿


é

³ Ka¿dy z uczestników przykleja sobie kartkê z imieniem w widocznym

miejscu i krótko siê przedstawia: mam na imiê
poniewa¿

, jestem tu

@ etykiety samoprzylepne
@ pisaki

 Co to znaczy komunikowaæ siê?


é
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³ Ka¿dy z uczestników na ma³ej kartce pisze w³asn¹ denicjê komu-

nikowania siê. Nastêpnie uczestnicy ³¹cz¹ siê w pary, rozmawiaj¹
o tym, co napisali i ustalaj¹ wspóln¹ denicjê. Pary z kolei ³¹cz¹
siê w czwórki i znów uzgadniaj¹ wspóln¹ denicjê. Ka¿da czwórka
prezentuje wynik swojej pracy na forum, a prowadz¹cy zapisuje
wszystko tworz¹c jedn¹ opisow¹ denicjê komunikowania siê.
@ kartki
@ pisaki
@ du¿y arkusz papieru

 Potrzeba komunikacji  rozmowa kierowana
³ Na podstawie powsta³ej denicji prowadz¹cy zadaje dodatkowe pyta-

nia, które maj¹ skierowaæ uwagê uczestników na problem potrzeb
komunikacyjnych osób niepe³nosprawnych.

¤

 Wprowadzenie do AAC
³ Prowadz¹cy wyjania podstawowe pojêcia z zakresu komunikacji

wspomagaj¹cej i alternatywnej (AAC). Ka¿dy z uczestników
otrzymuje materia³y.

¤

@ materia³y na temat podstawowych pojêæ komunikacji wspomagaj¹cej

i alternatywnej (za³¹cznik nr 1)

 Podstawowe systemy AAC
³ Prowadz¹cy omawia i prezentuje przyk³ady systemów komunikacji:

przedmioty rzeczywiste, zdjêcia, gesty, piktogramy, PCS, symbole
Blissa, wyrazy. Zwraca uwagê na warunki, jakie nale¿y spe³niæ aby
korzystaæ z danego systemu (funkcjonowanie zmys³ów, mo¿liwoci
poznawcze itp.).

¤

@ przyk³ady ró¿nych zestawów znaków u¿ywanych do komunikacji.

 Podstawowe strategie AAC
³ Uczestnicy ogl¹daj¹ lm prezentuj¹cy poszczególne strategie AAC:

wybieranie tak/nie i mapê rozmowy, wyliczanie, E-tran, u¿ycie
tablicy do komunikacji.
³ Prowadz¹cy omawia ka¿d¹ z nich zwracaj¹c uwagê na koniecznoæ

zindywidualizowanego doboru strategii do konkretnego u¿ytkownika
AAC.


é
¤

@ lm przedstawiaj¹cy u¿ycie podstawowych strategii podczas rozmo-

wy z u¿ytkownikami AAC.

 Tropienie b³êdów
³ Rodzice wyposa¿eni w podstawowa wiedzê o strategiach ogl¹daj¹

fragmenty lmu warsztatowego, na którym ukazane s¹ próby rozmowy rodzica z dzieckiem niemówi¹cym. Rozmowa nie udaje siê
z powodu ró¿nych uchybieñ. Zadaniem rodziców jest ich zauwa¿enie, nazwanie i skorygowanie.


é

@ lm warsztatowy z ró¿nymi wariantami zastosowania strategii

wyliczania.

 Scenki
³ Sporód uczestników zg³aszaj¹ siê dwie osoby do zaprezentowania

wylosowanej scenki. Jedna z osób przyjmuje rolê rodzica, a druga dziecka  u¿ytkownika AAC. Ka¿da z osób dostaje kartkê z instrukcj¹ dotycz¹c¹ roli jak¹ ma przyj¹æ oraz sytuacji, jak¹ ma zaprezentowaæ.


é
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¤

³ Po zaprezentowaniu scenki prowadz¹cy kieruje jej omówieniem

poprzez zadawanie pytañ prezentuj¹cym oraz pozosta³ej czêci
grupy (np. co sprawi³o najwiêksz¹ trudnoæ?). Jeli czas pozwoli
mo¿na wylosowaæ i przeprowadziæ kolejn¹ scenkê, na analogicznych
zasadach.
@ kartki zawieraj¹ce scenki z krótkim opisem do wylosowanie



¤

(za³¹cznik 2)
Mapa rozmowy
³ Nawi¹zuj¹c do zakoñczonych i przepracowanych scenek prowadz¹-

cy ustala z rodzicami najbardziej u¿yteczn¹ kolejnoæ zdobywania
informacji podczas rozmowy z osob¹ niemówi¹c¹. Zapisuje je na
arkuszu papieru. Omawia rodzaj zadawanych pytañ, aby jak najszybciej uzyskaæ precyzyjn¹ informacjê od dziecka, a jednoczenie nie
ograniczaæ mu mo¿liwoci odpowiedzi. Zwraca uwagê na problem
domylania siê co dziecko chce powiedzieæ bez dania mu szansy
wypowiedzenia siê.
@ arkusz papieru

 Po¿egnanie

¤
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³ Prowadz¹cy pyta o wra¿enia z zajêæ. Uczestnicy maj¹ równie¿

okazjê powiedzieæ jakie s¹ ich oczekiwania w zwi¹zku z nastêpnym
spotkaniem.

Podstawowe pojêcia
z zakresu komunikacji wspomagaj¹cej
i alternatywnej

Warsztat I R
Za³¹cznik 1

Komunikacja wspomagaj¹ca  u¿ycie pomocy w postaci przedmiotów,
gestów, symboli gracznych itp. ¿eby uzupe³niæ mowê dziecka, kiedy ta
nie rozwija siê adekwatnie do jego wieku lub jest niezrozumia³a.
Komunikacja alternatywna  u¿ycie pomocy w postaci przedmiotów, gestów,
symboli gracznych itp. ¿eby zast¹piæ mowê dziecka w sytuacji, kiedy
mowa nie rozwija siê wcale. Komunikacja alternatywna jest wówczas
jedyn¹ mo¿liwoci¹ porozumiewania siê z dzieckiem.
Komunikacja wspomagana  te formy porozumiewania siê, które wymagaj¹
u¿ycia pewnych pomocy np. pojedynczych piktogramów, tablic do
komunikacji, komputera (80%)
Komunikacja niewspomagana  te formy porozumiewania siê, które nie
wymagaj¹ ¿adnych dodatkowych pomocy, s¹ wytwarzane na bie¿¹co
np. gesty (20%)
Komunikacja zale¿na  zachodzi wtedy, kiedy osoba niepe³nosprawna
potrzebuje t³umacza, drugiej osoby, która formu³uje jej komunikat np.
uk³ada zdanie z pojedynczo wskazywanych piktogramów
Komunikacja niezale¿na  zachodzi wtedy, kiedy osoba niepe³nosprawna
samodzielnie formu³uje przekaz np. przy pomocy syntezatora mowy lub
komputera zapisuj¹cego komunikat.

Co mo¿e zastêpowaæ wypowiadane s³owa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

przedmioty rzeczywiste
zdjêcia
gesty
piktogramy, PCS
Symbole Blissa
Wyrazy

Strategie komunikacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.

wybieranie,
Tak/Nie i mapa rozmowy,
wyliczanie,
E-Tran,
tablice do porozumiewania siê.
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Warsztat I R
Za³¹cznik 2

Scenka 1
R: dowiedz siê od dziecka co chce jeæ na kolacjê

Dz: odpowiadasz na pytanie wskazuj¹c wzrokiem i delikatnie siê
umiechaj¹c

Scenka 2
R: dziecko wróci³o w³anie ze szko³y, dowiedz siê co chce teraz
robiæ
Dz: wróci³e ze szko³y i chcesz zmieniæ pieluchê; odpowiadasz na
pytania wskazuj¹c wzrokiem

Scenka 3
R: dziecko obla³o siê sokiem (dziecko umie korzystaæ z tablicy
tematycznej)
Dz: obla³e siê sokiem, chcesz siê przebraæ w krótkie spodenki i
zielony podkoszulek; odpowiadasz na pytania nieprecyzyjnie
wskazuj¹c piktogramy rêk¹
Scenka 4
R: widzisz, ¿e dziecko siê niepokoi, p³acze, krêci siê w wózku,
dowiedz siê co siê sta³o
Dz: siedzisz w wózku na szyszce, która ciê uwiera i jest ci
bardzo niewygodnie z tego powodu; odpowiadasz na pytania
wskazuj¹c wzrokiem
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Spotkanie II
Pobawmy sie razem!
warsztat dla u¿ytkowników AAC i ich rodzeñstwa
Tematyka zajêæ:
³ wspólne zabawy i gry planszowe z wykorzystaniem ró¿nych strategii i po-

mocy do komunikacji

Cele:
³ rodzeñstwo potra zaplanowaæ aktywnoci w czasie wolnym w taki spo-

sób, aby udzia³ niemówi¹cego brata/siostry by³ jak najwiêkszy,
³ rodzeñstwo rozumie, ¿e wyczekuj¹c na sygna³, odpowied, reakcjê daje

szansê niepe³nosprawnemu bratu/siostrze na wiêksze uczestnictwo
w zabawie,
³ rodzeñstwo umie zadawaæ pytania dotycz¹ce wspólnych aktywnoci,
daj¹c mo¿liwoæ decydowania i wyboru bratu/siostrze poprzez wykorzystanie strategii wyliczania, wyboru na d³oniach, osobistej tablicy do
komunikacji,
³ rodzeñstwo potra wykorzystaæ w zabawie ró¿ne pomoce do
komunikacji,
³ rodzeñstwo organizuje przestrzeñ podczas wspólnej zabawy tak, aby
umo¿liwiæ bratu/siostrze aktywnoæ ruchow¹ na miarê jego mo¿liwoci
(np. przesuwanie pionka  przytrzymanie d³oni).

Przebieg spotkania

 Powitanie z u¿yciem urz¹dzenia do komunikacji, symboli i nagranego
g³osu
³ Uczestnicy dobieraj¹ siê w pary, jedna osoba z pary gra u¿ytkownika

AAC staj¹ naprzeciw siebie w odleg³oci kilku kroków. Jedna osoba
przyjmuje rolê witaj¹cego, druga osoby witanej wed³ug instrukcji
prowadz¹cego.
³ Prowadz¹cy mówi: Przywitaj siê






z
z
z
z

dobrym przyjacielem (czeæ, hej),
s¹siadem (dzieñ dobry Panu),
nauczycielk¹ (dzieñ dobry Pani),
ksiêdzem (Szczêæ Bo¿e) itp.


é
¤

³ Prowadz¹cy komentuje to, ¿e dzieci musz¹ czasem sprawdzaæ

znaczenie znaków gracznych, by wybraæ odpowiedni zwrot. Mówi,
¿e podobnie zachowuje siê niepe³nosprawne rodzeñstwo: upewnia
siê co do znaczeñ poszczególnych symboli.
@ Tech/Four
@ nak³adka na Tech/Four  powitanie (za³. 1)

 Gry stolikowe
³ Uczestnicy siadaj¹ przy stolikach  po dwie rodziny. Grupa

wybiera lub losuje grê. Uczestnicy graj¹ umo¿liwiaj¹c dzieciom

é
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niemówi¹cym zabieranie g³osu podczas gry. Dzieci niemówi¹ce
mog¹ korzystaæ z przygotowanych trzech tablic uczestnictwa (tablice
ró¿ni¹ siê stopniem zaawansowania jêzykowego u¿ytkownika).
Rodzeñstwo samo próbuje oceniæ, która tablica lepiej bêdzie s³u¿yæ
niemówi¹cemu bratu/siostrze.
³ Gêsi


é

é

Uczestnicy po kolei rzucaj¹ kostk¹, rozpoczyna ta osoba, która
wyrzuci³a najwiêksz¹ liczbê oczek. Przesuwaj¹ swoje pionki po
planszy (tyle kratek, ile wypadnie oczek). Na ponumerowanych
polach s¹ zadania (za³. 4) do wykonania, które odczytuj¹ uczniowie.
Wygrywa ta osoba, która pierwsza dotrze do mety.
³ Chiñczyk

Uczestnicy graj¹ w Chiñczyka wg oryginalnych zasad. Dzieci niemówi¹ce korzystaj¹ z tablic uczestnictwa do gier (za³. 3a, 3b, 3c).
³ Zamek


é

Uczestnicy po kolei rzucaj¹ kostk¹, której ka¿da cianka jest innego
koloru. Przesuwaj¹ swoje pionki po planszy staj¹c pionkiem na tym
kolorze, który wypadnie na kostce. Przy wybranych polach znajduj¹
siê ilustracje. Zadaniem uczestników jest odnaleæ na karcie z instrukcj¹ dan¹ ilustracjê i odczytaæ polecenie. Wygrywa ta osoba,
która pierwsza dotrze do zamku.
³ Krasnale


é

Ka¿dy uczestnik wybiera pionek-krasnala. Zadaniem uczestników
jest doprowadzenie swojego krasnala do domku, wybieraj¹c na
planszy kierunek wêdrówki (w prawo, w lewo, do góry, na dó³)
@
@
@
@
@
@

zaadaptowane gry planszowe Chiñczyk, Gêsi, Krasnale, Zamek,
tablica wyboru gry  nak³adka na Tech/Four (za³. 2),
tablice uczestnictwa w grze (za³. 3a, 3b, 3c),
instrukcja do gry Gêsi (za³. 4),
instrukcja do gry Zamek (za³. 5),
nak³adka na Tech/Four ze strza³kami do kierowania ruchem pionka
(za³. 6).

 Wielka Gra

¤

³ Na pod³odze du¿ego pomieszczenia u³o¿ona jest cie¿ka ze

stron gazet, które stanowi¹ p³ytki chodniczka. Po nich bêdzie
przemieszcza³ siê pionek. Przy wybranych kartkach znajduj¹ siê
koperty z zadaniami zapisanymi za pomoc¹ znaków gracznych
(symbole PCS), np. przesuwasz siê do przodu/tylu o wyrzucon¹
liczbê oczek, wybierz i zapiewaj piosenkê itp.


é

³ Ka¿da rodzina tworzy dru¿ynê. Przedstawiciel jest pionkiem, reszta
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@ gazety
@ koperty z przygotowanymi zadaniami zapisanymi za pomoc¹ symboli

osób rzuca kostk¹ i rozwi¹zuje zadania. Po wykonanym zadaniu
pionek mo¿e siê przesun¹æ o wyrzucon¹ liczbê oczek. Wygrywa ta
rodzina, której przedstawiciel-pionek dotrze pierwszy do mety i poprawnie wykona wszystkie zadania.

 Runda na podsumowanie
³ Uczestnicy po kolei mówi¹, co najbardziej podoba³o im siê na

zajêciach.


é

 Sieæ na po¿egnanie
³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Jedna osoba trzyma w rêku k³êbek

w³óczki i mówi: Do widzenia. Rzuca k³êbek do kogo, ale trzyma
w rêku koniec sznurka. Osoba, która z³apie k³êbek powtarza czynnoæ i rzuca do nastêpnej osoby. Na koniec zapada cisza i kto przecina wszystkie nitki w krêgu. Symbolizuje to koniec zajêæ.


é

@ k³êbek w³óczki
@ VOCA z nagranym komunikatem Do widzenia!
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Warsztat I NBS
Za³¹cznik 1
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Warsztat I NBS
Za³¹cznik 2
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Warsztat I NBS
Za³¹cznik 3a
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Warsztat I NBS
Za³¹cznik 3b
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Warsztat I NBS
Za³¹cznik 3c
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Warsztat I NBS
Za³¹cznik 4
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Warsztat I NBS
Za³¹cznik 5
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Warsztat I NBS
Za³¹cznik 6
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Spotkanie III
Na co masz ochotê?
warsztat dla rodziców
Tematyka zajêæ:
³ wybór jako podstawowa forma uczenia siê niezale¿noci dzieci niemó-

wi¹cych, planowanie ró¿nych aktywnoci, w których dzieci decyduj¹
o przebiegu zdarzeñ (czynnoci pielêgnacyjne, samoobs³ugowe, zabawa), planowanie pomocy z symbolami do uczestniczenia w ró¿nych
sytuacjach codziennych, czytanie uczestnicz¹ce.

Cele:
³ rodzice dobrze czuj¹ siê w swoim gronie,
³ swobodnie wypowiadaj¹ siê na temat swoich niemówi¹cych dzieci,
³ uwiadamiaj¹ sobie na czym mo¿e polegaæ niezale¿noæ ich

niepe³nosprawnych, niemówi¹cych w ró¿nych sytuacjach,
³ potra¹ aran¿owaæ sytuacje, w których dzieci mog¹ same podejmowaæ

decyzje dotycz¹ce ich samych,
³ wiadomie formu³uj¹ pytania otwarte lub zamkniête w zale¿noci od
³
³
³
³
³
³
³
³

mo¿liwoci dziecka,
s¹ wyczuleni na sygna³y niewerbalne osoby niemówi¹cej,
potra¹ przygotowaæ s³ownictwo do tablicy do komunikacji dla
niemówi¹cego dziecka, s³u¿¹ce rozwijaniu niezale¿noci,
potra¹ stosowaæ ró¿ne strategie komunikacji i staraj¹ siê je dobieraæ
w zale¿noci od mo¿liwoci u¿ytkownika AAC,
wiedz¹, ¿e ró¿ne dzieci niemówi¹ce maj¹ niejednakowe mo¿liwoci
podejmowania decyzji,
wiedz¹, ¿e ró¿ne dzieci niemówi¹ce maj¹ niejednakowe mo¿liwoci
wyra¿ania w³asnego zdania,
wiedz¹, jakie s¹ cechy dobrej ksi¹¿ki nadaj¹cej siê do czytania
uczestnicz¹cego z dzieckiem, niemówi¹cym,
wiedz¹, na czym polega uczestnictwo dziecka w czytaniu,
potra¹ wykonaæ prost¹ ksi¹¿eczkê dla dziecka.

Przebieg zajêæ

 Przywitanie


é

³ Ka¿da wchodz¹ca osoba losuje samoprzylepn¹ kartkê z niewielkim

rysunkiem w rogu, który w póniejszej czêci zajêæ bêdzie stanowi³
kryterium podzia³u na grupy. Na kartce nale¿y napisaæ swoje imiê
i przykleiæ j¹ w widocznym miejscu.
@ kartki samoprzylepne
@ pisaki

 Co to jest niezaleznoæ?


é
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³ Uczestnicy otrzymuj¹ ma³e karteczki. Na ka¿dej z nich pisz¹ jedno

has³o, które kojarzy im siê ze s³owem niezale¿noæ. Mog¹ to byæ
próby zdeniowania go, okrelenia warunków wystêpowania itp.

³ Po chwili pierwszy z uczestników odczytuje swoje kartki, a pro-

wadz¹cy przykleja je na du¿ym arkuszu papieru, tak jak promienie, wokó³ napisanego s³owa: NIEZALE¯NOÆ. Je¿eli inni uczestnicy
równie¿ zapisali na swoich kartkach które z przyklejonych s³ów
 prowadz¹cy dokleja je przed³u¿aj¹c promieñ. Nastêpnie kolejne
osoby prezentuj¹ swoje skojarzenia a¿ do momentu kiedy wszystkie
kartki zostan¹ przyklejone.
@
@
@
@


é

ma³e karteczki
pisaki
du¿y arkusz papieru
klej

 Niezale¿noæ  rozmowa kierowana
³ W trakcie tego zadania prowadz¹cy prosi o sprecyzowanie myli,

pyta o szczegó³y. Uczestnicy decyduj¹ które kartki powinny tworzyæ
jeden promieñ, a które stanowi¹ osobne zagadnienie.

¤

³ Prowadz¹cy zachêca do dzielenia siê swoimi przemyleniami.

Zadaje pytania pomocnicze maj¹ce na celu skierowanie uwagi na
problem odpowiedzialnoci doros³ych za niezale¿noæ dzieci.

 W poszukiwaniu wysepek niezale¿noci u dzieci  decydowanie o sobie
w codziennych sytuacjach
³ Uczestnicy dziel¹ siê na grupy na podstawie wylosowanego

wczeniej rysunku. Wszyscy, którzy maj¹ na swojej wizytówce np.
kwiatek stanowi¹ jedn¹ grupê. Dziêki temu uczestnicy pracuj¹
w nowych grupach, z osobami spoza rodziny.
³ Ka¿da grupa otrzymuje zadanie skonstruowania tablicy
komunikacji dla u¿ytkownika AAC do uczestniczenia w konkretnej
sytuacji.
³ Ka¿da grupa losuje kartkê z okrelonymi szczegó³owymi
warunkami tzn. z okreleniem sytuacji, w jakiej bêdzie u¿ywana
tablica oraz krótk¹ charakterystyk¹ indywidualnego systemu
komunikacji dziecka. Uczestnicy planuj¹ uk³ad przestrzenny
tablicy, zapisuj¹ jakie symbole w niej umieszcz¹. Rysowanie
symboli nie jest wymagane.
³ Prowadz¹cy udziela koniecznej pomocy. Po wykonaniu zadania

ka¿da grupa omawia przygotowan¹ tablicê. Zostaje ona wyeksponowana, przyczepiona do ciany pomieszczenia. Uczestnicy s¹
zachêcani do zadawania pytañ, komentowania.


é

¤

@ kartki z opisem dziecka i sytuacji, w której ma ono zabieraæ g³os

z u¿yciem konstruowanej tablicy (za³. 1).

 Czytanie uczestnicz¹ce  podstawowe informacje
³ Prowadz¹cy w³¹cza rodzicom kilka minut lmu wideo z zajêæ, na

których dzieci niemówi¹ce uczestnicz¹ w czytaniu. Po lmie rozmawia z rodzicami o korzyciach wynikaj¹cych z takiego sposobu
czytania z dzieæmi. Wyjania podstawowe zasady czytania uczestnicz¹cego i pokazuje rodzicom przyk³ady ksi¹¿ek dostosowanych

¤
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do mo¿liwoci u¿ytkowników AAC tak, aby ich udzia³ w czytaniu by³
jak najwiêkszy. Podaje podstawowe informacje na temat warunków,
jakie musi spe³niaæ tekst, na temat ilustracji i wykorzystania symboli
PCS.
@ magnetowid
@ telewizor
@ krótki lm wideo z zajêæ, na których dzieci niemówi¹ce uczestnicz¹

w czytaniu
@ przyk³ady ksi¹¿eczek do czytania uczestnicz¹cego

 Poczytaj mi mamo!


é

³ Uczestnicy pracuj¹ w parach lub grupach, ka¿da grupa otrzymuje

tekst wiersza i przygotowuje ksi¹¿eczkê dla jednego dziecka.
³ Uczestnicy decyduj¹ o tym jak du¿y fragment znajdzie siê na pojedynczej stronie ksi¹¿ki, co zostanie podkrelone ilustracj¹, co
poprzez symbol PCS. Planuj¹ uk³ad graczny stron i przyklejaj¹
wszystkie elementy. Samodzielnie wykonuj¹ ilustracje. Ka¿da
ksi¹¿eczka zostaje zabrana do domu i mo¿e byæ wykorzystana
podczas zabawy z dzieckiem.
@
@
@
@
@
@
@

teksty wierszy dla dzieci
symbole PCS dobrane do ka¿dego z wierszy (za³. 2)
bloki techniczne
kredki
zszywacz
klej
no¿yczki

 Po¿egnanie

¤
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³ Prowadz¹cy ¿egna uczestników przywo³uj¹c te momenty podczas

warsztatu, w których udawa³o im siê prawid³owo stosowaæ nowe
techniki.

Kartki z opisem dziecka
i sytuacji, w której ma ono zabieraæ g³os
z u¿yciem konstruowanej tablicy

Warsztat II R
Za³¹cznik 1

sytuacja: kolacja
dziecko: wybiera z 4 piktogramów
sytuacja: kolacja
dziecko: rozumie mowê i potwierdza wybór (jakie zadasz kolejno
pytania?)
sytuacja: k¹piel
dziecko: wybiera z 2 przedmiotów
sytuacja: k¹piel
dziecko: korzysta z tablicy zawieraj¹cej 8 piktogramów, wskazuje
po jednym piktogramie
sytuacja: ubieranie
dziecko: nie wybiera (poka¿ mu, ¿e mo¿e wybraæ)
sytuacja: ubieranie
dziecko: korzysta z tablicy, buduje zdania
sytuacja: zakupy
dziecko: wybiera z 2 piktogramów
sytuacja: zakupy
dziecko: korzysta z tablicy zawieraj¹cej 16 piktogramów, ³¹czy
dwa piktogramy w wypowied
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Warsztat II R
Za³¹czniki 2a  2b

El¿bieta M. Minczakiewicz, Biedroneczka

Uprzejmi gocie

El¿bieta M. Minczakiewicz, Misiowe k³opoty
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Warsztat II R
Za³¹czniki 2d  2e

El¿bieta M. Minczakiewicz Korale

El¿bieta M. Minczakiewicz Rysunek
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Spotkanie III
Poczytajmy i pomalujmy!
warsztat dla u¿ytkowników AAC i ich rodzeñstwa
Tematyka zajêæ:
³ czytanie uczestnicz¹ce, tworzenie ksi¹¿eczek, wspólne zajêcia

plastyczne

Cele:
³ rodzeñstwo wie, ¿e mo¿e uatrakcyjniæ bratu/siostrze wolny czas,
³
³

³
³
³
³

³
³
³

poprzez wspólne aktywne czytanie ksi¹¿ek oraz zabawy plastyczne,
rodzeñstwo uwzglêdnia tempo pracy brata/siostry, czeka na
odpowied i nie ponagla,
rodzeñstwo umo¿liwia bratu/siostrze uczestnictwo ruchowe w czytaniu poprzez przewracanie stron ksi¹¿ki, doklejanie postaci, ilustrowanie ksi¹¿ki
rodzeñstwo stwarza niemówi¹cemu bratu/siostrze warunki do upominania siê o akcjê: chcê wiêcej, chcê przewróciæ stronê,
rodzeñstwo wykorzystuje tablice tematyczne, aby brat/siostra móg³/
mog³a u¿ywaæ jêzyka w ró¿nych zabawach,
rodzeñstwo pyta brata/siostrê o odczucia po przeczytaniu ksi¹¿ki,
rodzeñstwo umo¿liwia odczytywanie symbolami lub wypowiadanie
za pomoc¹ urz¹dzenia odtwarzaj¹cego g³os wersu refrenowego ksi¹¿eczek i wierszy,
rodzeñstwo rozwija temat rozmowy spontanicznie nawi¹zanej przez
brata/siostrê,
rodzeñstwo rozró¿nia pytania otwarte i zamkniête i zadaje je wiadomie w zale¿noci od mo¿liwoci brata/siostry.
rodzeñstwo potra u¿yæ w rozmowie z bratem/siostr¹ strategii wyboru z konkretów, wyboru z d³oni i wyliczania.

Przebieg zajêæ

 Powitanie


é

³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Prowadz¹cy prezentuje tablicê tema-

tyczn¹ Emocje zawieraj¹c¹ twarze w ró¿nych nastrojach. Uczestnicy okrelaj¹ swoje samopoczucie wybieraj¹c symbol z tablicy.
Prowadz¹cy ma przygotowane pojedyncze symbole, takie, jak
w tablicy. Rozdaje je wybieraj¹cym, wedle ich wyboru. Na rodku
le¿y du¿y karton, na którym jest narysowany kontur otwartej ksi¹¿ki.
Uczestnicy przyklejaj¹ symbol swojego nastroju na karcie ksi¹¿ki
po lewej stronie. Dzieci niemówi¹ce u¿ywaj¹ VOCA do okrelenia
swojego nastroju i wyboru symbolu, jaki chc¹ przykleiæ na kartonie.
@ tablica/nakadka na VOCA Emocje

 Czytanie uczestnicz¹ce  prezentacja
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¤

³ Prowadz¹cy przynosi kilka ksi¹¿eczek przystosowanych do czytania

uczestnicz¹cego. Zaprasza jedno z dzieci niemówi¹cych, aby wybra-

³o ksi¹¿eczkê do przeczytania zgromadzonym. Prowadz¹cy czyta
ksi¹¿eczkê po kawa³ku przerywaj¹c ka¿dorazowo przed przewróceniem strony. Dziecko niemówi¹ce zaopatrzone jest w urz¹dzenie
odtwarzaj¹ce komunikat Dalej!.
³ Prowadz¹cy wznawia czytanie zawsze po probie dziecka. Za ka¿-

dym razem stwarza dziecku warunki, by mog³o jak najbardziej samodzielnie przewróciæ stronê. Po chwili pyta dziecko niemówi¹ce o to,
kto ma czytaæ mu dalej. Oddaje ksi¹¿kê wybranej przez dziecko
osobie.

¤

@ ksi¹¿eczki z wersem refrenowym znane dzieciom niemówi¹cym
@ urz¹dzenia odtwarzaj¹ce jeden komunikat z nagraniem Dalej!

 Z ksi¹¿eczkami w grupach
³ Prowadz¹cy dzieli grupê na 4 czêci, rozdaje grupom zaadaptowane

ksi¹¿eczki i zachêca dzieci do czytania w zaprezentowany sposób.
Modeluje przy tym zachowania rodzeñstwa.

¤

 Tworzenie ksi¹¿eczki
³ Prowadz¹cy mówi, ¿e teraz wszyscy wspólnie stworz¹ ksi¹¿eczkê

podobn¹ do tych, które czytalimy przed chwil¹. Powstanie z wierszyka, który siê rozsypa³, a teraz wymaga u³o¿enia na nowo.
Uczestnicy w czterech grupach losuj¹ koperty, w których s¹ pojedyncze symbole PCS. Ich zadaniem jest u³o¿enie i odczytanie
z symboli rymowanej zwrotki wierszyka.
³ Rodzeñstwo wybiera kolory, odrysowuje gury geometryczne, wy-

cina je i nakleja na kartkê wg tekstu wierszyka. Dzieci niepe³nosprawne mog¹ upominaæ siê o uczestnictwo w tych czynnociach
przez u¿ycie VOCA z odpowiednia nak³adk¹.
³ Z wyciêtych gur powstaje kartka do ksi¹¿eczki, któr¹ autorzy poka-

zuj¹ wszystkim, po czym dok³adaj¹ do przygotowanych ok³adek.
Dzieci zg³aszaj¹ siê do wspólnego czytania powsta³ej ksi¹¿ki.

¤


é

é

@ tekst wiersza o gurach z symboli PCS (za³. 2a i 2b)
@ materia³y plastyczne: kolorowy papier, pisaki, no¿yczki, klej
@ nak³adka na VOCA  Tworzenie ksi¹¿eczki (za³. 3)



Zajêcia plastyczne
³ Na du¿ym grubym kartonie (150 × 200 cm) rodzeñstwo maluje kon-

tury ró¿nych postaci i wycina dziury, w miejscach, gdzie znajduje siê
g³owa. Dzieci niemówi¹ce wybieraj¹, jak¹ postaæ ma narysowaæ ich
rodzeñstwo.


é

³ Wszyscy uczestnicy maluj¹ postaci na kartonie, wybieraj¹ technikê,

kolor i narzêdzie z tablicy uczestnictwa. Nastêpnie staj¹ z drugiej
strony kartonu (bez ilustracji), wk³adaj¹ g³owê w wyciête otwory i zamieniaj¹ siê w namalowane postaci. Nauczyciel wykonuje zdjêcia
grupie.
@ nak³adka na VOCA  Rysowanie postaci (za³. 4)
@ materia³y plastyczne: du¿y karton, pêdzle, farby, pisaki, no¿yczki
@ tablica do zajêæ plastycznych (za³. 5)
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 Ewaluacja i zakoñczenie


é
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³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Analogicznie, jak podczas powitania

ka¿dy uczestnik spotkania wybiera symbol oznaczaj¹c¹ jego
samopoczucie i przykleja go na drugiej po³owie konturu ksi¹¿ki na
du¿ym kartonie towarzysz¹cym uczestnikom podczas powitania.
³ Uczestnicy siedz¹c w krêgu piewaj¹ piosenkê na zakoñczenie
(uczniowie za pomoc¹ urz¹dzeñ odtwarzaj¹cych g³os):
Ju¿ koniec zajêæ do domu czas
¿egnam was, ¿egnam was.

Warsztat II NBS
Za³¹cznik 1
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Warsztat II NBS
Za³¹cznik 2a
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Warsztat II NBS
Za³¹cznik 2b
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Warsztat II NBS
Za³¹cznik 3
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Warsztat II NBS
Za³¹cznik 4
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Warsztat II NBS
Za³¹cznik 5
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Spotkanie IV
Pobawmy sie razem! Moze przy komputerze?
warsztat dla rodziców
Tematyka zajêæ:
³ wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy do komunikacji w prog-

ramie Boardmaker, wykorzystanie komputera do samodzielnego czytania i prostych aktywnoci dla dzieci niemówi¹cych

Cele:
³ rodzice czuj¹ siê dobrze we w³asnym gronie i poznaj¹ siê coraz lepiej,
³ rodzice chêtnie dziel¹ siê przemyleniami, radociami i obawami
³
³
³
³
³
³
³
³
³

zwi¹zanymi z wychowywaniem dziecka niemówi¹cego,
rodzice potra¹ planowaæ sytuacje, w których dziecko decyduje co chce
robiæ w czasie wolnym,
rodzice potra¹ przygotowaæ s³ownictwo do tablicy wyboru dla w³asnego
dziecka,
rodzice wiedz¹, jakie mo¿liwoci stwarza program Boardmaker i potra¹
za jego pomoc¹ przygotowaæ prost¹ tablicê wyboru,
rodzice znaj¹ kilka elementów sprzêtu specjalistycznego umo¿liwiaj¹ce
obs³ugê komputera osobie niepe³nosprawnej,
rodzice wiedz¹ jaki sprzêt i oprogramowanie jest potrzebne do pod³¹czenia w³¹czników do komputera i umiej¹ to zrobiæ,
rodzice wiedz¹ na czym polega skanowanie automatyczne i kierowane
i potra¹ uruchomiæ te opcje w programie Speaking Dynamically Pro,
rodzice wiedz¹ na czym mo¿e polegaæ samodzielne korzystanie z komputera przez niepe³nosprawnego brata, siostrê,
rodzice wiedz¹, jakie aktywnoci przy komputerze mog¹ zaproponowaæ
dziecku,
rodzice potra¹ uruchomiæ dziecku prost¹ prezentacjê przygotowana
w programie MS PowerPoint,

Przebieg zajêæ

 Przywitanie
³ W sali, gdzie odbywa siê spotkanie w³¹czony jest komputer

pod³¹czony do rzutnika multimedialnego. Na ekranie widoczny
jest komunikat Witamy rodziców! wyra¿ony symbolami PCS.
Prowadz¹cy wita rodziców i zapowiada charakter spotkania.

¤

@ komputer
@ program Boardmaker
@ rzutnik multimedialny
@ ekran

 Jak powstaje tablica tematyczna  od odkrycia potrzeb dziecka do
odkrycia Boardmakera
³ Prowadz¹cy prezentuje gotow¹ tablice wyboru czynnoci przez dziec-

ko, po czym wraz z rodzicami odtwarza drogê jej powstawania. Kolej-

¤
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ne etapy: zaplanowanie s³ownictwa, wielkoci i iloci komórek na
stronie, wykonanie  zapisuj¹ na eksponowanym arkuszu papieru.
Nastêpnie prowadz¹cy pracuj¹c na komputerze tworzy tablicê u¿ywaj¹c programu Boardmaker. Prowadz¹cy nazywa i t³umaczy kolejne
czynnoci. Uczestnicy ledz¹ je na bie¿¹co na du¿ym ekranie.
@ tablica wyboru czynnoci (za³. 1),
@ ipchart,
@ pisaki.

 Co chcesz robiæ?  tworzenie tablicy dla w³asnego dziecka


é

³ Uczestnicy dobieraj¹ siê w pary lub grupy tak, aby jedna grupa pra-

cowa³a nad tablic¹ dla jednego dziecka (np. oboje rodzice pracuj¹
razem).
³ Uczestnicy planuj¹ tablicê wyboru aktywnoci w czasie wolnym
dla w³asnego dziecka. Zapisuj¹ s³ownictwo, które powinno siê
na tablicy znaleæ. Nastêpnie samodzielnie przygotowuj¹ tablicê
u¿ywaj¹c programu Boardmaker, prowadz¹cy udziela jedynie niezbêdnej pomocy. Gotowa tablica zostaje wydrukowana i uczestnicy
zabieraj¹ j¹ ze sob¹ do wykorzystania w domach.
@
@
@
@

kartki A4
pisaki
3 komputery z zainstalowanym programem Boardmaker
drukarka

 Komputer dla dziecka niepe³nosprawnego

¤

³ Prowadz¹cy wywietla i komentuje prezentacjê przygotowana w pro-

gramie PowerPoint na temat specjalistycznego sprzêtu potrzebnego
osobom niepe³nosprawnym do obs³ugi komputera. Dostêpne
urz¹dzenia prezentuje rodzicom. Zachêca do zadawania pytañ.

 Gie³da pomys³ów

¤

³ Prowadz¹cy pyta rodziców o to, z jakich zadañ, æwiczeñ, gier i aktyw-

noci korzystaj¹ ich dzieci przy komputerze. Stara siê ilustrowaæ
wypowiedzi rodziców prezentuj¹c omawiane przez nich aktywnoci
na du¿ym ekranie. Za ka¿dym razem zwraca uwagê rodziców na
sposób dostêpu dzieci niepe³nosprawnych do obs³u¿enia danej
aktywnoci na komputerze. Prowadz¹cy zaprasza poszczególnych
rodziców, aby najpierw obs³uzylki, a potem wg instrukcji uruchomili
dana aktywnoæ.
³ Rodzaje aktywnoci i sposoby pod³¹czenia/dostêpu do komputera
zapisywane s¹ na arkuszu papieru przez jednego z rodziców.
³ Kiedy pomys³y rodziców wyczerpi¹ siê prowadz¹cy uzupe³nia je
w oparciu o programy/zadania/æwiczenia, jakimi sam dysponuje.
@ ipchart
@ pisaki
@ gry, aktywnoci i prezentacje przygotowane i dostêpne dla dzieci
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niepe³nosprawnych niemówi¹cych:
§ folder z fotograami do przegl¹dania
§ prezentacja w programie PowerPoint zawieraj¹ca wierszyk lub

§

piosenkê ilustrowan¹ symbolami
aktywnoci jêzykowe przygotowane w programach Speaking
Dynamically Pro lub Clicker

 List do wiêtego Miko³aja
³ Prowadz¹cy zapowiada, ¿e zaprezentuje teraz jak mo¿na wykorzy-

staæ komputer jako urz¹dzenie do porozumiewania siê. Pokazuje
zebranym teksty zapisane symbolami przez dzieci niemówi¹ce. Prezentuje ekran z szablonem do pisania listu i sposób komponowania
tekstu za pomoc¹ symboli. Zaprasza kolejnych rodziców, aby dopisywali kolejne zdania listu i za ka¿dym razem ods³uchiwali zapisane
zdania za pomoc¹ zainstalowanego programu do syntezy mowy.
³ Po napisaniu kilku zdañ prowadz¹cy w³¹cza opcje skanowania automatycznego i kierowanego i kolejno objania jakie s¹ ich w³aciwoci. Rodzice mog¹ spróbowaæ pisaæ z u¿yciem tych opcji i nauczyæ
siê w³¹czaæ je.

¤

@ wydrukowane teksty napisane symbolami przez dzieci niemówi¹ce,
@ szablon do pisania listu do wiêtego Miko³aja przygotowany w pro-

gramie Speaking Dynamically Pro

 Po¿egnanie
³ Prowadz¹cy prosi jednego z rodziców, by podszed³ do komputera

i w programie Boardmaker wyszuka³ symbole Do widzenia i Dziêkujê oraz umieci³ je na ekranie. ¯egna wszystkich i dziêkuje za
udzia³ w zajêciach.

¤
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Spotkanie IV
Pograjmy na komputerze!
warsztat dla u¿ytkowników AAC i ich rodzeñstwa
Tematyka zajêæ:
³ uczestnictwo rodzeñstwa w grach i zabawach przy komputerze

Cele:
³ rodzeñstwo organizuj¹ sytuacjê wspólnej zabawy przy komputerze z bra³
³
³

³

³

³

tem/siostr¹
rodzeñstwo odkrywa mo¿liwoci korzystania z komputera przez ich brata/siostrê,
rodzeñstwo wie na czym polega dostêp brata/siostry do komputera i jaka
pozycja przy komputerze jest dla niego najlepsza.
rodzeñstwo pozwala na aktywne uczestnictwo niepe³nosprawnego brata/
siostry w zabawie obserwuj¹c i odczytuj¹c jego reakcjê, korzystaj¹c
z tablic uczestnictwa, wykorzystuj¹c ró¿ne strategie zadawania pytañ,
rodzeñstwo wie jak uruchomiæ, obs³u¿yæ i zamkn¹æ aktywnoci w programach Speaking Dynamically Pro oraz PowerPoint (stopieñ trudnoci
w zale¿noci od wieku),
rodzeñstwo wie, ¿e ich brat/siostra mog¹ aktywnie uczestniczyæ w grach
i zabawach komputerowych nie dostosowanych do mo¿liwoci osób niepe³nosprawnych poprzez decydowanie o zmianach, wybór zabaw, zatwierdzanie kolejnych czynnoci itp.
rodzeñstwo wie, jak mimo braku urz¹dzeñ peryferyjnych w domu wspólnie z bratem/siostr¹ korzystaæ z komputera (skanuje palcem obiekty na
monitorze stwarzaj¹c mo¿liwoci podejmowania decyzji, korzysta ze strategii wyliczania itd.).

Przebieg zajêæ

 Zgadnij kto to?  powitanie
³ Jeden z uczestników wybiera sobie osobê, któr¹ bêdzie opisywa³

za pomoc¹ tablicy uczestnictwa, pozostali odgaduj¹ o kogo chodzi.
Dzieci maja dostêp do urz¹dzenia odtwarzaj¹cego g³os z nagranym
komunikatem Ja wiem kto to!.


é

@ tablica do zabawy w Zgadnij kto to? (za³. 1)
@ urz¹dzenie odtwarzaj¹ce nagrany komunikat

 Siostry i bracia przy komputerze
³ Zajêcia komputerowe zosta³y dostosowane indywidualnie do mo¿-

liwoci i umiejêtnoci ka¿dego dziecka oraz wieku rodzeñstwa.
Podczas zajêæ wykorzystano gry: FIFA 2000, Mucha, gry i quizy
przygotowane w programie Speaking Dynamically Pro (ró¿ne
opcje dostêpu) oraz ksi¹¿eczki w postaci prezentacji w programie
PowerPoint.

FIFA 2000 (symulacja gry w pi³kê no¿n¹)  gra dla dwóch uczestników, dzieci niepe³nosprawne korzystaj¹ z urz¹dzeñ odtwarzaj¹-

¤

77







cych g³os lub tablic tematycznych do komentowania sytuacji
podczas zabawy (za³. 2).
quiz sportowy przygotowany w programie Speaking Dynamically
Pro (dotyczy wiedzy o sporcie np. Ile dru¿yn gra w siatkówkê?
Odpowiedzi: jedna, dwie, dziesiêæ). Dzieci niepe³nosprawne
i rodzeñstwo na zmianê odpowiadaj¹ na pytania quizu korzystaj¹c z odpowiedzi dostêpnych na ekranie.
prezentacje w programie PowerPoint np. ksi¹¿eczki, wierszyki,
piosenki, zestawy fotograi, prezentacje tematyczne, np. Ciê¿arówki. S³u¿¹ do przegl¹dania i komentowania. Dziecko
niepe³nosprawne mo¿e ka¿dorazowo lub na zmianê z rodzeñstwem uruchamiaæ przegl¹darkê. Ka¿de z dzieci mo¿e wybraæ
slajd/zdjêcie, które najbardziej mu siê podoba i wydrukowaæ je.
rysowanie w programach gracznych, np. Paint. Dzieci niepe³nosprawne mówi¹ rodzeñstwu co narysowaæ korzystaj¹c z osobistych pomocy do komunikacji i komentuj¹ rysunki. Mog¹ je
wydrukowaæ i podpisaæ.

@ kilka stanowisk komputerowych wyposa¿onych w specjalistyczne

peryferia dla osób neipe³nosprawnych i w odpowiednie programy
@ tablica/nak³adka na VOCA do zabaw przy komputerze (za³. 2).

 Jak Ci siê podoba³o?

¤

³ Prowadz¹cy rozdaje wszystkim dzieciom po jednym samoprzylep-

nym kwiatku. Pokazuje przygotowan¹ tabelê z nazwami gier i zabaw,
z których korzysta³y dzieci podczas zajêæ. Po kolei uczniowie i rodzeñstwo mówi¹, co najbardziej podoba³o im siê na zajêciach.
Podchodz¹ do tabeli i przyklejaj¹ w³asny kwiatek pod odpowiednia
nazw¹. Mog¹ bawiæ siê w zgadywanie, co najbardziej podoba³o siê
mojemu bratu/siostrze.
@ ipchart
@ pisaki
@ karteczki samoprzylepne w formie kwiatków

 Po¿egnanie


é

³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Prowadz¹cy ¿egna poszczególne rodzi-

ny zadaj¹c zagadki podkrelaj¹ce dokonania i nastroje dzieci na
zajêciach, np.: ¿egnam tych, którzy wspólnie narysowali poci¹g!
Wywo³ane dzieci zg³aszaj¹ siê i mówi¹: Do widzenia!
@ urz¹dzenie odtwarzaj¹ce nagrany komunikat Do widzenia.
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Spotkanie V
Wiem, ¿e potrasz mi to powiedzieæ!
warsztat dla rodzeñstwa
Tematyka zajêæ:
³ podstawowe informacje czym jest AAC i jakie potrzeby maja osoby niemó-

wi¹ce, pozawerbalne sposoby przekazywania informacji, gry bez s³ów

Cele:
³ rodzeñstwo organizuj¹ sytuacjê wspólnej zabawy przy komputerze z bra-

tem/siostr¹
³ rodzeñstwo odkrywa mo¿liwoci korzystania z komputera przez ich bra³
³

³

³

³

ta/siostrê,
rodzeñstwo wie na czym polega dostêp brata/siostry do komputera i jaka
pozycja przy komputerze jest dla niego najlepsza.
rodzeñstwo pozwala na aktywne uczestnictwo niepe³nosprawnego brata/
siostry w zabawie obserwuj¹c i odczytuj¹c jego reakcjê, korzystaj¹c
z tablic uczestnictwa, wykorzystuj¹c ró¿ne strategie zadawania pytañ,
rodzeñstwo wie jak uruchomiæ, obs³u¿yæ i zamkn¹æ aktywnoci w programach Speaking Dynamically Pro oraz PowerPoint (stopieñ trudnoci
w zale¿noci od wieku),
rodzeñstwo wie, ¿e ich brat/siostra mog¹ aktywnie uczestniczyæ w grach
i zabawach komputerowych nie dostosowanych do mo¿liwoci osób niepe³nosprawnych poprzez decydowanie o zmianach, wybór zabaw, zatwierdzanie kolejnych czynnoci itp.
rodzeñstwo wie, jak mimo braku urz¹dzeñ peryferyjnych w domu wspólnie z bratem/siostr¹ korzystaæ z komputera (skanuje palcem obiekty na
monitorze stwarzaj¹c mo¿liwoci podejmowania decyzji, korzysta ze strategii wyliczania itd.).

Przebieg zajêæ

 Moja wizytówka: Jestem, lubiê, mam.
³ Ka¿de z dzieci wchodz¹cych do sali wybiera kartkê A4 dowolnego

koloru, sk³ada j¹ na trzy czêci i otwiera. W pierwszej czêci
przykleja wybrane (wytargane) fragmenty kolorowych gazet, które
jego zdaniem pasuj¹ do tego jaki jest. W drugiej czêci przykleja
fragmenty prezentuj¹ce to co lubi, a w trzeciej to co ma lub chcia³by
mieæ. Mo¿na ozdobiæ wizytówkê rysunkami.
³ Kiedy wszyscy skoñcz¹ swoje wizytówki kolejno ka¿dy przedstawia
siê, opowiadaj¹c o tym jaki jest, co lubi i co ma lub chcia³by mieæ.
@
@
@
@


é

kolorowe kartki A4
kolorowe gazety
klej
kredki

 Co lubi mój brat? Co lubi moja siostra?
³ Uczestnicy siadaj¹ w krêgu. Ka¿dy kolejno próbuje odpowiedzieæ

na pytanie jak wygl¹da³aby wizytówka jego brata lub siostry gdyby

é
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te¿ mieli tak¹ zrobiæ. Prowadz¹cy kieruje rozmow¹ zadaj¹c pytania
pomocnicze np. sk¹d wiesz co lubi twój brat?
@ wizytówki zrobione przez uczestników

 Co to znaczy rozmawiaæ?


é

³ Uczestnicy wypowiadaj¹ siê na temat rozmawiania w ogóle, rozma-

wiania z niemówi¹cym rodzeñstwem. Prowadz¹cy zapisuje wypowiedzi i tworzy siê grupowa denicja rozmawiania. Prowadz¹cy
poprzez dodatkowe pytania pomaga w uwiadomieniu uczestnikom
potrzeb komunikacyjnych niemówi¹cych osób.
@ ipchart
@ pisaki

 Czym rozmawiamy?

¤

³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Prowadz¹cy przynosi pud³o z ró¿nymi

przedmiotami. Uczestnicy zgaduj¹ których sporód nich oraz w jaki
sposób mo¿na u¿yæ jako pomocy do komunikacji. Prowadz¹cy zadaje dodatkowe pytania np. kto mo¿e korzystaæ z konkretnej pomocy?
jakie s¹ zalety ka¿dej z nich? jakich pomocy u¿ywa twój brat/
siostra?
@
@
@
@
@

pude³ko zawieraj¹ce kilka zabawek (auto, lalka, klocek, pi³ka)
pojedyncze symbole PCS, piktogramy PIC, symbole Blissa
e-tran
tablica tematyczna
VOCA

Zabawy bez s³ów
³ Kalambury  u¿ycie gestu i piktogramu


é

Uczestnicy dziel¹ siê na dwie grupy. Ka¿da grupa otrzymuje tablicê
z symbolami przedstawiaj¹c¹ tytu³y lmów, bajek lub programów
telewizyjnych. Ka¿da grupa losuje kartkê z wybranym tytu³em i prezentuje go w postaci pantomimy (bez s³ów!). Zadaniem przeciwnej
dru¿yny jest odgadniêcie tytu³u poprzez wskazanie jego symbolu na
tablicy.
³ Kierownik i Rysownik  u¿ycie r¹k i pytañ zamkniêtych

Uczestnicy dobieraj¹ siê w pary. Jedna z osób w parze nie mo¿e
mówiæ, ani ruszaæ rêkami  to Kierownik. Druga mo¿e mówiæ i jest
Rysownikiem. Ka¿da para otrzymuje kartkê z tabelk¹ i narysowanymi w ró¿nych polach prostymi rysunkami. Na dole kartki znajduj¹
siê rysunki, które nale¿y jeszcze umieciæ w tabeli. W ka¿dej parze
tylko osoba niemówi¹ca mo¿e zadecydowaæ, jak rozmieciæ rysunki.
Zadaniem Rysownika jest uzyskanie od Kierownika, który nie mo¿e
u¿ywaæ s³ów, precyzyjnej informacji o miejscu kolejnego rysunku
poprzez pytania zamkniête i zastosowanie strategii wyboru z d³oni:
Gdzie narysowaæ choinkê, obok kwiatka czy pod kwiatkiem? W trakcie zadania uczestnicy zamieniaj¹ siê rolami.
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³ Klocki  u¿ycie odpowiedzi tak/nie

Uczestnicy dobieraj¹ siê w pary. Ka¿da osoba z pary otrzymuje

identyczny zestaw klocków (ok. 6 sztuk). Ka¿da para mo¿e mieæ
inne klocki. Jedna osoba z pary uk³ada ze swoich klocków dowoln¹
konstrukcjê za zas³on¹, tak, by partner nie móg³ jej zobaczyæ!
Zadaniem drugiej osoby z pary jest zbudowanie dok³adnie takiej
samej konstrukcji. Budowniczy mo¿e odpowiadaæ na pytania tylko w
formie gestu: TAK lub NIE. Po wykonaniu zadania nastêpuje zamiana
ról w parze.
³ Pchli Targ  zast¹pienie s³ów rysunkami

Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Ka¿dy otrzymuje kartkê i d³ugopis.
Uczestnicy wpisuj¹ swoje odpowiedzi na kolejne pytania: co chcê
sprzedaæ? co siê z tym robi? co chcê w zamian? Za ka¿dym
razem gdy kto wpisze odpowiedz na pytanie, zawija swoj¹ kartkê
i przekazuje j¹ osobie po prawej stronie. Nastêpn¹ odpowied
wpisuje siê zatem na innej kartce. Po ostatnim przekazaniu kartki
ka¿dy otwiera tê, któr¹ otrzyma³ i rysuje jej treæ. Nastêpnie
przekazuje rysunek dalej, a zadaniem osoby, która go otrzyma jest
odgadniêcie treci og³oszenia z pchlego targu.
³ Panorama Flesz  zast¹pienie s³ów rysunkami (wersja trudniejsza)

Uczestnicy losuj¹ po jednej z przygotowanych informacji i rysuj¹
s³owo po s³owie. Nastêpnie wszyscy wymieniaj¹ siê rysunkami
i rozszyfrowuj¹ otrzymane wiadomoci. Po ka¿dej próbie autor
rysunków czyta prawid³ow¹ treæ.
³ Po ka¿dej z zabaw nastêpuje krótkie omówienie zabawy pod k¹tem

mo¿liwoci wykorzystania jej z niemówi¹cym rodzeñstwem.
@ Tytu³y lmów, bajek, programów do wylosowania i tablica odpowie@
@
@
@
@
@
@

dzi (za³. 1)
plansza do zabawy Kierownik i Rysownik (za³. 2)
kredki
kolorowe klocki o ró¿nych kszta³tach i wielkoci
kartki A4
d³ugopisy
kredki
krótkie informacje prasowe lub internetowe do gry Panorama Flesz
(za³. 3)

 Podziêkowanie i po¿egnanie
³ Prowadz¹cy ¿egna wszystkich i dziêkuje uczestnikom spotkania

rozdaj¹c ka¿demu z nich piktogram Dziêkujê!. Proponuje, by zachowaæ go i w najbli¿szym tygodniu u¿yæ go w domu, dyskretnie
dziêkuj¹c któremu z domowników za cos mi³ego.
@ symbole Dziêkujê! dla ka¿dego z uczestników

¤
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O Rybaku i Złotej Rybce

Harry Potter i Czara Ognia

Titanic

Shrek

M jak Miłość

Batman

Na dobre i na złe

Czerwony Kapturek

Jaka to melodia?

Słoneczny Patrol

Władca Pierścieni

Królewna Śnieżka

Warsztat I BS
Za³¹cznik 2
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Warsztat I BS
Za³¹cznik 3

Przepis na menu dla twojej cery jest bardzo prosty. Rano wzmocnij skórê
witaminami, by mog³a obroniæ siê przed s³oñcem, wiatrem spalinami
czy kurzem. A wieczorem dostarcz jej dawkê substancji od¿ywczych.
Dziêki nim zregeneruje siê noc¹.
Przed s¹dem we francuskim miecie stanê³o czterech mê¿czyzn oskar¿onych o k³usownictwo ¿ab. Nielegalnie z³apane p³azy kupowa³y okoliczne
restauracje.
Robaki potra¹ zapamiêtywaæ pokarmy, które w przesz³oci wywo³ywa³y
u nich zatrucie i unikaæ ich. Badane laboratoryjnie robaki reagowa³y
obronnie na zapach podejrzanego pokarmu.
Brytyjski operator telefonii komórkowej wpad³ na niecodzienny pomys³
zredukowania dzie³ literatury klasycznej do SMS-ów z ich uproszczeniami
i skrótami, ponoæ w trosce o u³atwienie studentom wkuwania przed
egzaminami.
W jednym z australijskich ogrodów zoologicznych odby³o siê przyjêcie
urodzinowe ¿ó³wia, który skoñczy³ prawdopodobnie 175 lat. Gigantyczny
¿ó³w otrzyma³ z okazji urodzin olbrzymi tort z kwiatów ró¿owego
hibiskusa.
W ci¹gu zaledwie omiu minut Japoñczyk poch³on¹³ 67 hamburgerów
i obroni³ tym samym mistrzostwo wiata w tej dziedzinie.
Pierwsze wydanie Lalki Boles³awa Prusa ukaza³o siê w Chinach. Jest to
pierwsze spotkanie chiñskich czytelników z twórczoci¹ Prusa.
Pewien szwajcarski kierowca zemci³ siê na fotoradarze niszcz¹c go siekier¹, rozje¿d¿aj¹c samochodem i zrzucaj¹c z urwiska.
Osoby niezadowolone ze swojej pracy s¹ bardziej podatne na choroby.
Zadowolenie z pracy szczególnie dobrze wp³ywa na zdrowie psychiczne.
Ogród zoologiczny na Ukrainie pilnie poszukuje za granic¹ dentysty dla
swojej s³onicy.
Naukowcy ze Szwedzkiego Muzeum przeanalizowali sk³ad skamienia³ych
odchodów dinozaurów i odkryli, ¿e jednym z podstawowych sk³adników
diety tych ogromnych zwierz¹t by³a trawa.
Kierowca z miasta na pó³nocy W³och, ukarany mandatem wysokoci 153
euro za jazdê z nadmiern¹ prêdkoci¹, na znak protestu chcia³ uiciæ op³atê monetami jednocentowymi.
wiec¹ce w nocy wieprzowe miêso, jakie w ostatnim czasie pojawi³o siê
w Australii, nie jest szkodliwe dla zdrowia - zapewniaj¹ zaniepokojonych
konsumentów w³adze.
Miêso umyæ, osuszyæ, natrzeæ sol¹ i pieprzem, skórkê naci¹æ w romby
i posmarowaæ olejem. W skórê wbiæ godziki.
Zwyczaj picia herbaty jest bardzo powszechny w Polsce. Pijemy najczêciej mocny, czarny napar w dodatku os³odzony.
Smakosze klusek mog¹ byæ usatysfakcjonowani: w sklepach s¹ dziesi¹tki gatunków i odmian pysznych makaronów. Zamiast wiêc staæ godzinami przy stolnicy, wystarczy wybraæ odpowiedni gatunek.
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Zadbane, b³yszcz¹ce i mocne s¹ ozdob¹ kobiecej d³oni. Sekret ich
urody tkwi jednak nie w genach, lecz w odpowiedniej pielêgnacji.

Dodaj do wanny z wod¹ kilka kropli wonnego olejku, wrzuæ kolorow¹
kulkê pe³n¹ ¿elu albo spraw sobie bajeczne myd³o na wagê. Poczuj,
jaka to przyjemnoæ!
Choæ u¿ywamy ich codziennie, nadal mamy wiele w¹tpliwoci.
Czy mo¿na oba kosmetyki stosowaæ na zmianê? Który jest lepszy?
Zapytalimy o to specjalistê.
Najbardziej praktyczny przepis na piêkn¹ cerê. To kosmetyk przyjazny
ka¿dej z nas, niezale¿nie od wieku. I bardzo ³atwy w u¿yciu  wystarczy
nanieæ kremow¹ papkê na twarz i potrzymaæ j¹ przez 10  20 minut.
Od razu zauwa¿ysz zmianê, a twoja cera stanie siê promienna i wypoczêta
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Spotkanie V
Porozmawiajmy!  zajêcia konwersacyjne
warsztat dla uzytkowników AAC i ich rodziców
Tematyka zajêæ:
³ nauka u¿ywania osobistych tablic do porozumiewania siê ka¿dego

z dzieci podczas rozmowy, czytanie uczestnicz¹ce.

Cele:
³ rodzic umie pos³ugiwaæ siê osobist¹ tablic¹ do komunikacji swojego
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³

dziecka,
rodzic u¿ywa wspomaganego przekazu zwracaj¹c siê do dziecka
(towarzyszy gestami swoim wypowiedziom ustnym),
rozwija temat spontanicznie zapocz¹tkowany przez dziecko,
korzysta ze strategii zadawania pytañ zamkniêtych i otwartych oraz
strategii wyliczania i wyboru na d³oniach,
uwzglêdnia tempo dziecka, czeka na jego odpowied, nie ponaglaj¹c go,
potra zapewniæ dziecku uczestnictwo w czytaniu ksi¹¿eczki,
stwarza warunki do upominania siê o akcjê (chcê wiêcej, chcê
przewróciæ stronê),
umo¿liwia dziecku uczestnictwo ruchowe poprzez przewracanie stron
ksi¹¿ki, doklejanie postaci,
umo¿liwia odczytywanie symbolami lub mówienie za pomoc¹
urz¹dzenia odtwarzaj¹cego g³os wersu refrenowego ksi¹¿ki.
wie jak wykorzystaæ tablice osobiste, aby dziecko uczestniczy³o
jêzykowo podczas czytania,
rozmawia z dzieckiem na temat przeczytanej ksi¹¿ki,

Przebieg zajêæ

 Witam wszystkich, którzy lubi¹


é

³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Wszyscy po kolei koñcz¹ zdanie Witam

wszystkich, którzy lubi¹
lub VOCA z nak³adk¹

 Dzieci niemówi¹ce korzystaj¹ z tablicy

@ tablica nak³adka na VOCA Witam wszystkich



 Wywiad

¤


é
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³ Ka¿dy uczestnik otrzymuje arkusz wywiadu. Rodzice zadaj¹

dziecku pytania otwarte np. Co lubisz robiæ w szkole?, Co chcesz
robiæ dzisiaj po po³udniu?, Co chcia³by robiæ razem z mam¹?,
Co chcia³by robiæ razem z tat¹? Ka¿dy rozmówca uzupe³nia swój
arkusz wywiadu.
³ Dziecko korzystaj¹c ze swojej tablicy do komunikacji odpowiada na
pytania.
³ Dziecko zadaje pytania rodzicom korzystaj¹c z tablicy Wywiad
@ arkusz wywiadu (za³. 2)
@ tablica Wywiad (za³. 3)
@ d³ugopisy

 Czytanie uczestnicz¹ce
³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Prowadz¹cy zapowiada, ¿e teraz razem

z dzieæmi przeczyta rodzicom bajkê, oni za maj¹ za zadanie s³uchaæ
i zapamiêtaæ treæ, bo dzieci bêd¹ sprawdza³y ich pamiêæ.
³ Prowadz¹cy czyta bajkê O Michasiu, który szuka³ szczêcia (ksi¹¿-

ka przygotowana do czytania uczestnicz¹cego przez D. Czernek).
Zadaniem dzieci niemówi¹cych jest: wybór postaci, które pojawia
siê w tekcie za pomoc¹ symboli PCS, odczytywanie globalne nazw
zwierz¹t, dobieranie rekwizytów (postaci z ksi¹¿eczki) i przyklejanie
ich w odpowiednie miejsce na stronie zaznaczone konturami.


é
¤

³ Dzieci w odpowiednim momencie piewaj¹ piosenkê nagran¹ na

urz¹dzenie do odtwarzania mowy  wers refrenowy ksi¹¿eczki:
Prawa nó¿ka tup, tup, tup, / lewa nó¿ka siup, siup, siup,
Maszeruj¹ przyjaciele, / Razem bêdzie im weselej.
³ Rodzice moderowani przez prowadz¹cego pomagaj¹ dzieciom

uczestniczyæ w czytaniu.
³ Dzieci mog¹ komentowaæ sytuacjê korzystaj¹c z tablicy/nak³adki na

VOCA
@ ksi¹¿ka przystosowana do czytania uczestnicz¹cego z rekwizytami

przyczepianymi na rzep
@ tablica/nak³adka na Tech/Four  Zwierzêta (za³. 4)
@ tablica/nak³adka do komentowania podczas czytania (za³. 5)

 Quiz
³ Dzieci zostaj¹ poproszone przez prowadz¹cego, aby jako jury zasia-

d³y przy stole nakrytym suknem. Dysponuj¹ tablic¹ do oceny odpowiedzi rodziców lub urz¹dzeniami odtwarzaj¹cymi g³os z komentarzami zarówno dobrych, jak i z³ych odpowiedzi. Prowadz¹cy kolejno
prosi dzieci, aby wybra³y, który z rodziców ma odpowiadaæ. Dzieci
u¿ywaj¹ wzroku lub gestu wskazywania, by wyznaczyæ rodziców do
odpowiedzi.
³ Prowadz¹cy zadaje rodzicom pytania dotycz¹ce treci ksi¹¿eczki,

dzieci oceniaj¹ ich odpowiedzi.


é
¤

³ Na koniec prowadz¹cy rozdaje dzieciom cukierki. Ka¿de dziecko

mo¿e wrêczyæ cukierek jako nagrodê któremu uczestnikowi quizu.
@ dwa urz¹dzenia odtwarzaj¹ce g³os z nagranym komunikatem

Brawo! oraz Oj, nieprawda! lub tablica z komentarzami
@ tablica do oceny odpowiedzi rodziców podczas quizu (za³. 6)
@ cukierki

 Podsumowanie i po¿egnanie
³ Po kolei dzieci i rodzice mówi¹ co najbardziej podoba³o im siê na

zajêciach.
³ Uczestnicy chodz¹ po sali, a prowadz¹cy podaje kolejne instrukcje:
Po¿egnajcie siê:
 ciskaj¹c jak najwiêcej d³oni,
 stykaj¹c prawe kolana,
 stykaj¹c lewe ³okcie itp.


é
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Warsztat I NR
Za³¹cznik 1
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Warsztat I NR
Za³¹cznik 2
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Warsztat I NR
Za³¹cznik 3
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Warsztat I NR
Za³¹cznik 4
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Warsztat I NR
Za³¹cznik 5
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Warsztat I NR
Za³¹cznik 6
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Spotkanie VI
Na co masz ochotê?
warsztat dla rodzeñstwa
Tematyka zajêæ:
³ sposoby spêdzania czasu wolnego przez rodzeñstwo, planowanie i tworze-

nie tablic wyboru czynnoci w programie Boardmaker, zabawy bez s³ów

Cele:
³ rodzeñstwo dzieci niemówi¹cych ³atwo wchodzi w interakcje i swobod-

nie siê wypowiada na forum,
³ rodzeñstwo ma ³atwoæ w zadawaniu pytañ zamkniêtych i zdobywaniu
³
³

³
³
³
³
³

informacji od ogó³u do szczegó³u,
rodzeñstwo zna i stosuje zasady aktywnego s³uchania i dopytywania
w celu sprecyzowania czyjej wypowiedzi,
rodzeñstwo zna upodobania ró¿nych dzieci niepe³nosprawnych, niemówi¹cych co do spêdzania wolnego czasu i wspólnych zabaw z braæmi
i siostrami,
rodzeñstwo potra zaproponowaæ zajêcia, które mo¿e wykonywaæ wspólnie z niemówi¹cym bratem/siostr¹,
rodzeñstwo potra zaprojektowaæ i wykonaæ prost¹ tablicê wyboru czynnoci dla swojego brata/siostry i wie na czym polega jej uzycie,
rodzeñstwo zna wiele zabaw, które mo¿na wykorzystaæ w czasie wolnym
z niemówi¹cym bratem/siostr¹,
rodzeñstwo potra skorzystaæ z symboli w zabawach: potra u³o¿yæ ci¹g
symboli tak, by wyra¿a³ czytelny komunikat,
rodzeñstwo zna program Boardmaker w podstawowym zakresie; potra
przeszukiwaæ s³ownik i wstawiaæ symbole do przygotowanych szablonów

Przebieg zajêæ

 Jak siê masz?  powitanie


é

³ Ka¿dy z uczestników wchodz¹cych do sali uzupe³nia przygotowane

arkusze. Na pierwszym z nich trzeba odrysowaæ swoj¹ d³oñ i napisaæ w niej co mi³ego zdarzy³o mi siê w tym tygodniu. Z drugiego
arkusza trzeba wybraæ rysunek twarzy przedstawiaj¹cy emocjê,
która najbardziej do mnie dzi pasuje, przerysowaæ na ma³¹ kartkê,
podpisaæ imieniem i przykleiæ na swoim ubraniu. Na trzecim arkuszu narysowane s¹ ma³e gury: kó³ka, gwiazdki, kwadraty, prostok¹ty, pó³kola, trójk¹ty. Ka¿dy wybiera sobie jeden element i dorysowuje do niego resztê wed³ug w³asnego pomys³u na rysunek.
@ trzy du¿e arkusze papieru:
@ pisaki
@ kartki samoprzylepne

 Zabawy ruchowe

¤
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³ Prowadz¹cy zaprasza, ¿eby uczestnicy usiedli na pod³odze. Mówi,

¿e w podobnych zajêciach uczestniczy czêæ dzieci niepe³nosprawnych podczas zajêæ szkolnych. Przez kilka minut prowadzi zajêcia

wed³ug idei Ruchu Rozwijaj¹cego Weroniki Sherborne: powitanie
d³oni, kolan, pleców; tunel, most. Potem zaczarowuje jedno z dzieci, by przez nastêpn¹ czêæ zabawy nic nie mówi³o. K³adzie na rodku krêgu koc i tablicê do wyboru zabawy. Zaprasza pierwsze z dzieci, by wybra³o zabawê. Ca³a grupa pomaga w wykonaniu proby:
 hutawka  ko³ysanie w kocu,
 nalenik  zawiniêcie dziecka w koc, by samo siê mog³o odwin¹æ,
 wycieczka  ci¹gniêcie dziecka w kocu po pod³odze na wyznaczonej trasie,
 tunel  przytrzymywanie brzegów koca przyciniêtych do pod³ogi
tak, by stworzy³ siê tunel, przez który dziecko musi siê przeczo³gaæ.
³ Prowadz¹cy zachêca do zadawania pytañ i komentowania z u¿yciem

tablicy z piktogramami. Dziecko, które wykona³o zadanie zaczarowuje inne dziecko, które mo¿e wybieraæ zabawê dla siebie. Kiedy
wszystkie chêtne dzieci ju¿ odbêd¹ swoj¹ kolejkê prowadz¹cy
sprz¹ta koc i zaprasza dzieci do krêgu.
@ koc
@ tablica wyboru/nak³adka na VOCA do zabaw z kocem (za³. 1)

 Co lubisz robiæ?
³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Na kartkach rysuj¹ lub zapisuj¹ swoje

ulubione aktywnoci wykonywane w wolnym czasie. Opowiadaj¹
o tym pozosta³ym uczestnikom.


é

@ bia³e kartki
@ kredki
@ pisaki

 Co lubisz robiæ ze swoim bratem lub siostr¹?
³ Uczestnicy wybieraj¹ sporód swoich ulubionych aktywnoci te, któ-

re wykonuj¹ lub mog¹ wykonywaæ razem ze swoim rodzeñstwem.
Opowiadaj¹ o czasie wolnym spêdzanym z rodzeñstwem.


é

 Na co masz ochotê?
³ Uczestnicy przygotowuj¹ s³ownictwo do tablicy zajêcia w czasie wol-

nym dla swojego rodzeñstwa. Z pomoc¹ prowadz¹cego wykonuj¹
prost¹ tablice wed³ug swojego planu w programie Boardmaker. Ka¿dy mo¿e wydrukowaæ tablice i zabraæ j¹ do domu.


é

@ trzy stanowiska komputerowe z zainstalowanym programem

Boardmaker,
@ drukarka

 Zabawy bez s³ów
³ Gra w tutanie  zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytañ

zamkniêtych
Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Jedna osoba siada w rodku i wymyla
jak¹ czynnoæ. Wszyscy umawiaj¹ siê, ¿e dopóty, dopóki jej nie odgadn¹ bêd¹ nazywaæ j¹ tutaniem. Pozosta³e osoby zadaj¹c pytania
musz¹ odgadn¹æ o jak¹ czynnoæ chodzi (np. czy wszyscy potra¹
tutaæ? czy tutanie wymaga narzêdzi? etc.).

¤
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³ 10 kropek

Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Ka¿dy rysuje na swojej kartce 10 kropek
w dowolnym uk³adzie, nastêpnie przekazuje swoj¹ kartkê osobie po
prawej stronie. Na otrzymanej kartce nale¿y tak po³¹czyæ kropki, aby
wyszed³ jaki rysunek (np. zwierzê, twarz, pojazd itp.). Kategoriê
ustala siê ju¿ po narysowaniu kropek.
³ Rysuj to co powiem  zastêpowanie rysunków s³owem

Jedna osoba z grupy otrzymuje kartkê z rysunkiem przedstawiaj¹cym dowolny uk³ad gur geometrycznych. Jej zadaniem jest tak
dok³adnie opowiedzieæ o swoim rysunku, aby pozosta³e osoby narysowa³y go dok³adnie tak samo. Kiedy wszyscy skoñcz¹ osoba
opowiadaj¹ca mo¿e pokazaæ oryginalny rysunek.
³ Kim jestem?  zdobywanie informacji poprzez zadawanie pytañ

zamkniêtych
Ka¿dy z uczestników pisze na ma³ej samoprzylepnej kartce nazwisko jakiej znanej osoby. Przykleja j¹ na czo³o osoby po prawej
stronie tak, ¿eby ta nie zauwa¿y³a jakie nazwisko otrzyma³a. Kiedy
wszyscy maj¹ ju¿ nowe nazwiska, nastêpuje runda pytañ. Ka¿dy
zadaje pozosta³ym uczestnikom pytania, aby dowiedzieæ siê kim
jest (np. czy jestem kobiet¹?, czy jestem aktork¹?). Jeli odpowied
na pytanie brzmi: tak  osoba mo¿e zadaæ kolejne pytanie. Jeli
nie  prawo zadania pytania przechodzi na kolejn¹ osobê. Pytania
trwaj¹ do czasu kiedy ka¿dy z uczestników odkryje kim jest.
³ Zaszyfrowane polecenia  u¿ycie PCS

Jeden z uczestników opuszcza salê. Pozostali chowaj¹ zaszyfrowane
polecenie w niewidocznym miejscu. Zadaniem osoby, która wysz³a
z sali jest odnalezienie kartki z poleceniem (pozostali uczestnicy
mog¹ podpowiadaæ u¿ywaj¹c s³ów ciep³o/zimno), rozszyfrowanie go
i wykonanie. Polecenia dotycz¹ wszystkich uczestników np. trzeba policzyæ ile osób ma zielone oczy, zapytaæ, o której dzi siê obudzili etc.
³ Po ka¿dej z zabaw nastêpuje krótkie omówienie, jak mo¿na wyko-

rzystaæ j¹ z niemówi¹cym braæmi i siostrami.
@
@
@
@
@



¤

kartki A5
pisaki
przyk³adowa plansza do rysowania wed³ug instrukcji (za³. 2)
kartki samoprzylepne
zaszyfrowane polecenia (za³. 3a  3d)
Zakoñczenie  trzymaj siê dobrych myli!

³ Prowadz¹cy przynosi na rodek krêgu arkusz papieru wype³niony

podczas powitania odrysowanymi d³oñmi i wspomnieniami mi³ych
zdarzeñ. Zaprasza, aby ka¿dy na po¿egnanie zabra³ do domu dobre ¿yczenie  myl, ¿e i w tym tygodniu zdarzy siê co mi³ego.
Zachêca, aby dzieci pomyla³y, czego pragn¹ i jeli jest to zapisane
w której d³oni na arkuszu  by przymierzy³y do jej konturów swoj¹
d³oñ.
@ arkusz wype³niony podczas powitania konturami d³oni
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Warsztat II BS
Za³¹cznik 1
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Warsztat II BS
Za³¹cznik 2
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Warsztat II BS
Za³¹cznik 3a i 3b
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Warsztat II BS
Za³¹cznik 3c i 3d
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Spotkanie VI
Pobawmy siê razem  zabawa andrzejkowa
warsztat dla uzytkowników AAC i ich rodziców
Tematyka zajêæ:
³ w³¹czanie niemówi¹cego dziecka do uczestnictwa jêzykowego w zaba-

wach i uroczystociach rodzinnych i grupowych

Cele:
³ rodzic potra zachêciæ dziecko do wypowiadania siê podczas ró¿nych
³
³

³
³
³
³

imprez okolicznociowych,
rodzic potra zaadaptowaæ sytuacje tak, by sta³y siê okazj¹ do zabrania
g³osu dla niemówi¹cego dziecka,
rodzic korzysta spontanicznie z ró¿nych strategii komunikacji wobec
swojego dziecka (wybór z przedmiotów, z d³oni, wyliczanie, pytania
zamkniête),
rodzic uwzglêdnia tempo dziecka, czeka na jego odpowied, nie ponaglaj¹c go,
rodzic potra zmodykowaæ zbyt trudne pytanie zadane dziecku,
rodzic uwiadamia sobie, ¿e jego dziecko mo¿e byæ aktywnym rozmówc¹ w grupie osób mówi¹cych podczas przyjêæ, spotkañ rodzinnych itp.
rodzic zachêca dziecko do u¿ycia osobistej tablicy do komunikacji

Przebieg zajêæ

 Powitanie  Rzeby
³ Uczestnicy siedz¹ w krêgu. Prowadz¹cy zapowiada, ¿e na pocz¹tek

ka¿de z dzieci wyrzebi swoj¹ rzebê. Mo¿e dedykowaæ j¹ lub podarowaæ komu z obecnych.
³ Ka¿de z dzieci po kolei jest rzebiarzem. Za pomoc¹ urz¹dzenia
odtwarzaj¹cego g³os mówi Powitajcie siê kolanami (stopami, ³okciami itp.). Wszyscy siedz¹cy w krêgu zastygaj¹ na chwilê w wyrzebionych pozach. Po chwili kr¹g jest gotowy do kolejnej rzeby.


é

@ tablica/nak³adka na VOCA Rzeby (za³. 1)

 Zabawa andrzejkowa
³ Przed spotkaniem prowadz¹cy przygotowuj¹ tajemniczy wystrój po-

mieszczenia: wisz¹ce u sutu p³achty materia³u. Teraz zapowiadaj¹
andrzejkow¹ zabawê i prosz¹ o pomoc w dokoñczeniu dekoracji. Zaciemniaj¹ nieco okna i zapalaj¹ kadzide³ka w k¹tach sali. Rozdaj¹
rodzicom wyciête gwiazdy, ksiê¿yce i s³oñca, zachêcaj¹, by rodzice
pytali dzieci co zawiesiæ nad g³owami i w którym miejscu. Rodzice
u¿ywaj¹ strategii wyliczania oraz wyboru z d³oni, aby uzyskaæ od
dzieci potrzebne informacje.

¤

@ gwiazdy, ksiê¿yce i s³oñca wyciête ze srebrnej i z³otej folii
@ szpilki (jeli folia jest samoprzylepna szpilki nie bêd¹ potrzebne)
³ tajemnicza misa

Dzieci z rodzicami siedz¹ w krêgu. Na rodku stoi du¿a, plastikowa
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misa przykryta materia³em, w której znajduj¹ siê ró¿ne przedmioty
np.: guzik, ³y¿ka, telefon, pêdzel, jab³ko. Dzieci na zmianê z rodzicami losuj¹ przedmiot i dotykiem rozpoznaj¹ go. Korzystaj¹c z VOCA
mówi¹ co trzymaj¹ w rêce. Nastêpnie odszukuj¹ na karcie wró¿b, co
oznacza wylosowany przedmiot.
@ misa, materia³, drobne przedmioty: guzik, ³y¿ka, telefon, pêdzel,

jab³ko
@ tablica/nak³adka na VOCA Wiem, co wylosowa³em! (za³. 2a i 2b)
@ karty wró¿b (za³. 3a i 3b)
³ woskowe wró¿by


é

Po kolei uczniowie i rodzice lej¹ przez klucz roztopiony wosk do
miski z wod¹. Dzieci decyduj¹ co chc¹ robiæ i komentuj¹ sytuacjê
za pomoc¹ VOCA (Za³. 4). Nastêpnie na podwietlonym ekranie
ogl¹daj¹ cienie woskowych gur i odgaduj¹, co one mog¹ przedstawiaæ, zaliczaj¹c je do jednej z piêciu kategorii  osoby, zwierzêta,
przedmioty, uczucia, czynnoci. Precyzuj¹ swoj¹ wypowied u¿ywaj¹c swojej osobistej tablicy do komunikacji.
@ miska z wod¹, klucz, roztopiony wosk
@ tablica/nak³adka na Tech/Four Lanie wosku (za³. 4)
@ tablica/nak³adka na VOCA Co powsta³o z wosku?  kategorie (za³. 5).


é

³ atrament sympatyczny

Na bia³ych kartkach narysowane s¹ mlekiem proste rysunki np.
dom, gwiazda, serce. Dzieci i rodzice losuj¹ po jednej kartce, któr¹
trzymaj¹ nad wieczk¹ a¿ pojawi siê rysunek. Dzieci mówi¹ za
pomoc¹ tablicy tematycznej co znajduje siê na kartce i odczytuj¹
wró¿bê.
@ kartki z rysunkami wykonanymi mlekiem,
@ Sympatyczny atrament  karta z wró¿bami (za³. 6)

 Po¿egnanie  powiedz ¿yczenie

¤

³ Wszyscy uczestnicy spotkania siedz¹ w krêgu. Prowadz¹cy rozdaje

ma³e wieczki ka¿demu i prosi o zapalenie ich. Proponuje, aby rodzice i dzieci z³o¿yli sobie wzajemnie jedno ¿yczenie. Rodzice sk³adaj¹ ¿yczenie dzieciom, i pytaj¹ je o to, czego one ¿ycz¹ rodzicom.
Staraj¹ siê zachêciæ dziecko do u¿ycia osobistej tablicy do porozumiewania siê Po dojciu do porozumienia wspólnie gasz¹ swoje
wieczki.
@ ma³e wieczki
@ osobiste tablice do komunikacji dzieci
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Spotkanie VII
W co gramy?  razem przy komputerze
warsztat dla rodzeñstwa
Tematyka zajêæ:
³ sposób u¿ywania komputera przez dzieci niemówi¹ce, rodzaje

zadañ i gier komputerowych dostêpnych dla nich, sposoby w³¹czania
niemówi¹cego rodzeñstwa do wspólnych zabaw przy komputerze

Cele:
³ rodzeñstwo dzieci niemówi¹cych dobrze czuje siê w grupie i chêtnie
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³
³

³

wspó³pracuje,
rodzeñstwo czuje siê kompetentne i pewne w rozmowie z dzieckiem
niemówi¹cym,
rodzeñstwo potra odczytywaæ informacje/polecenia wyra¿one znakami
gracznymi,
rodzeñstwo wie, ¿e niepe³nosprawny brat/siostra te¿ chce zabieraæ g³os
w sytuacjach codziennych i w zabawie,
rodzeñstwo mo¿e zaprezentowaæ znajomoæ sprzêtu komputerowego
i umiejêtnoci jego obs³ugi
rodzeñstwo w scenkach dowiadcza sytuacji bycia niemówi¹cym i lepiej
rozumie niepe³nosprawnego brata/siostrê,
rodzeñstwo wie, ¿e ka¿da osoba niepe³nosprawna mo¿e u¿ywaæ
komputera,
rodzeñstwo zna kilka elementów sprzêtu specjalistycznego umo¿liwiaj¹cego obs³ugê komputera osobie niepe³nosprawnej,
rodzeñstwo umie pod³¹czyæ w³¹czniki do obs³ugi komputera, jeli dysponuje potrzebnym sprzêtem i oprogramowaniem,
rodzeñstwo wie jak w³¹czaæ niemówi¹cego brata/siostrê do prostych
zabaw i gier przy komputerze,
rodzeñstwo respektuje prawa dzieci przy komputerze podczas odgrywanych scenek,
rodzeñstwo zna i umie w³¹czyæ opcjê skanowania automatycznego
i kierowanego w gotowych aktywnociach przygotowanych w programie
Speaking Dynamically Pro,
rodzeñstwo wie na czym mo¿e polegaæ samodzielne korzystanie z komputera przez niepe³nosprawnego brata, siostrê.

Przebieg zajêæ

 Przywitanie  literowane imiona


é
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³ Uczestnicy spotkania siadaj¹ w krêgu. Prowadz¹cy literuje g³ono

imiê jednego z dzieci: Witaj De-o-em-i-en-i-ka-a! Wywo³ane dziecko odpowiada na powitanie i w ten sam sposób wywo³uje innego
uczestnika spotkania. Zabawa trwa a¿ do momentu wywo³ania ostatniej obecnej w krêgu osoby.

 Ma³y informatyk
³ Pary dzieci otrzymuj¹ karteczki z poleceniem wyra¿onym piktogra-

mami, aby poszukaæ w sali wszystkich czêci zestawu komputerowego: (monitor, jednostka centralna, klawiatura, mysz, g³oniki,
mikrofon). Szukaj¹ poszczególnych czêci i pod³¹czaj¹ je wspólnie
w jeden zestaw.
@ zestaw komputerowy
@ pociête karteczki z poleceniami typu znajd myszkê (za³. 1).

 Dlaczego lubiê komputer?
³ Prowadz¹cy pyta za co/dlaczego dzieci lubi¹ komputer. Wszyscy

zapisuj¹ lub szybko rysuj¹ swoj¹ odpowied. W rundce dzieci opowiadaj¹, co wymyli³y. Dziecko, które siê wypowiada trzyma w rêkach myszkê, któr¹ potem przekazuje kolejnemu dziecku. Po skoñczonej wypowiedzi dziecko przykleja swoj¹ karteczkê do obudowy
komputera.
@
@
@
@

¤

karteczki samoprzylepne
kredki
d³ugopis
mysz komputerowa

 Rozmowa Mój brat/siostra i komputer.
³ Prowadz¹cy opowiada, ¿e wszystkie dzieci, tak¿e niepe³nosprawne,

lubi¹ komputer i bardzo go potrzebuj¹, ale nie wszystkie mog¹ go
obs³u¿yæ. Wspólnie opowiadamy o tym, dlaczego. Potem dzieci
odpowiadaj¹ o w³asnym rodzeñstwie i o tym, czy u¿ywa komputera
w domu i jak. Czy mój brat/siostra lubi komputer? Czy bawimy siê
razem w domu i jak?

¤

 Komputer dla brata i siostry. Ma³y specjalista technologii wspomagaj¹cej.
³ Prowadz¹cy przynosi pude³ko z ró¿nymi elementami specjalistycz-

nego sprzêtu komputerowego, np.: trackball, klawiatura dotykowa,
keyguard, kilka rodzajów w³¹czników, joystick, ramiê do mocowania
w³¹cznika. Dzieci losuj¹ po jednym i próbuj¹ zgadn¹æ do czego
s³u¿y dany przedmiot i jak pod³¹czyæ go do komputera.
³ Prowadz¹cy pokazuje fotograe z dzieæmi niepe³nosprawnymi, które
u¿ywaj¹ tych elementów sprzêtu. Rodzeñstwo ogl¹da je, a widz¹c na
fotograi swój przyrz¹d og³asza to grupie.
³ Prowadz¹cy wywietla dzieciom lm z zajêæ, na których dzieci
niepe³nosprawne u¿ywaj¹ komputera. Zatrzymuje po krótkich fragmentach, aby dzieci mog³y skomentowaæ, jakie elementy sprzêtu
dostrzeg³y.

¤

@ specjalistyczne peryferia komputerowe
@ fotograe z dzieæmi niepe³nosprawnymi u¿ywaj¹cymi komputera
@ odtwarzacz video pod³¹czony z rzutnikiem multimedialnym oraz

krótki lm z zajêæ szkolnych, na którym dzieci u¿ywaj¹ komputerów

 Razem przy komputerze
³ Prowadz¹cy zapowiada, ¿e teraz bêdziemy odgrywaæ scenki rodzin-

ne, gdzie dzieci niepe³nosprawne siedz¹ przy komputerze razem
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¤

¤

z rodzeñstwem. Zaprasza pierwsz¹ parê dzieci, które decyduj¹ siê
na role  to, które chce graæ dziecko niepe³nosprawne siada na wózku inwalidzkim.
³ Prowadz¹cy w³¹cza dzieciom komputerow¹ kolorowankê i proponuje
odegraæ wspóln¹ zabawê. Komentuje wszystkie wykorzystane przez
parê dobre pomys³y i zapisuje je. Po chwili prosi inne dzieci, by
uzupe³ni³y pomys³y  jak jeszcze pomóc bratu/siostrze uczestniczyæ
w zabawie. Propozycje spisuje na tablicy.
³ Kolejne pary dzieci odgrywaj¹ scenki, prowadz¹cy uruchamia im
inne rodzaje aktywnoci.
³ Przy okazji ostatniej aktywnoci instruuje dzieci czym s¹ skanowanie automatyczne i kierowane i jak uruchomiæ te opcje w gotowych
aktywnociach. Zachêca dzieci, by podesz³y i przeæwiczy³y sposób
w³¹czania skanowania.
@ stanowisko komputerowe z pod³¹czonymi w³¹cznikami i rzutnikiem

multimedialnym, przed komputerem krzes³o i wózek inwalidzki.
@ ipchart i pisaki
@ gotowe aktywnoci komputerowe:






kolorowanka
³amig³ówka
prezentacja w programie PowerPoint z piosenk¹ lub wierszykiem z ilustracjami
quiz z u¿yciem piktogramów przygotowany w programie Clicker
lub Speaking Dynamically Pro

 Prawa dzieci przy komputerze

¤

³ Prowadz¹cy wskazuje na listê pomys³ów zgromadzonych na tab-

licy i chwali dzieci za wykonanie zadania. Rozdaje wszystkim
uczestnikom Listê rzeczy, które mój brat/siostra mo¿e robiæ przy
komputerze tak, jak ja! Dzieci porównuj¹ j¹ ze spisem z tablicy.
Prowadz¹cy podsumowuje, ¿e spisane pomys³y, to jednoczenie
prawa dzieci, których trzeba przestrzegaæ przy komputerze.
@ Lista rzeczy, które mój brat/siostra mo¿e robiæ przy komputerze tak,

jak ja! (za³. 2)

 Po¿egnanie i rozdanie Certykatów wyj¹tkowego informatyka

¤

³ Prowadz¹cy zapowiada niezwyk³y sposób zakoñczenia zajêæ.

Wyjania, ¿e teraz tak samo jak na pocz¹tku bêdziemy literowaæ
imiona ¿egnanych uczestników spotkania, tyle, ¿e u¿yjemy do tego
komputera, klawiatury ekranowej, skanowania automatycznego i
jednego w³¹cznika. Prosi, aby dzieci odgadywa³y imiê, które jest
zapisywane litera po literze na ekranie. Prezentuje sposób wykonania zadania literuj¹c imiê którego dziecka. Kiedy inni je odgadn¹
dziecko podchodzi i literuje imiê wybranego kolegi. Po odgadniêciu
imienia przez inne dzieci otrzymuje Certykat. W ten sam sposób
kolejne dzieci zdobywaj¹ Certykat, po czym ¿egnaj¹ siê i wychodz¹.
@ komputer z klawiatur¹ ekranow¹ i pod³¹czon¹ opcj¹ skanowania
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automatycznego; rzutnik multimedialny
@ Certykaty wyj¹tkowego informatyka dla wszystkich uczestników

Warsztat III BS
Za³¹cznik 1
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Warsztat III BS
Za³¹cznik 2

Co mój brat/siostra mo¿e robiæ przy komputerze tak, jak ja?
1.

Mój brat/siostra i ja umiemy klikaæ.

2.

Mój brat/siostra i ja decydujemy na zmianê, który program w³¹czyæ.

3.

Mój brat/siostra i ja sami wybieramy graczy w grze.

4.

Mój brat/siostra i ja na zmianê wybieramy odpowiedzi w ³amig³ówkach i
quizach.

5.

Mój brat/siostra i ja na zmianê wybieramy kolory do pomalowania obrazka
w kolorowance.

6.

Mój brat/siostra i ja mo¿emy decydowaæ, czy jeszcze siê bawiæ, czy ju¿
skoñczyæ.

7.

Mój brat/siostra i ja mamy w³asne foldery i pliki.

8.

Mój brat/siostra i ja mamy w³asne ulubione strony w Internecie

9.

Mój brat/siostra i ja na zmianê wybieramy obrazek na pulpit.

10. Mój brat/siostra i ja czasem chcemy byæ przy komputerze zupe³nie sami
i samodzielnie co robiæ.
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Spotkanie VII
Razem gotujemy, razem gramy na komputerze
warsztat dla uzytkowników AAC i ich rodziców
Tematyka zajêæ:
³ poznawanie form jêzykowego uczestniczenia dzieci niemówi¹cych

w czynnociach domowych i zabawie

Cele:
³ rodzic potra w³¹czyæ dziecko do rozmowy podczas codziennych
³
³
³

³
³

³
³
³
³

sytuacji domowych (zakupy, gotowanie),
rodzic daje dziecku mo¿liwoæ decydowania o czynnociach i kolejnoci tych czynnoci, które wykonuj¹ wspólnie w domu,
rodzic stwarza sytuacje, w których dziecko czuje siê potrzebne i wa¿ne przez to, ¿e decyduje oraz wykonuje drobne czynnoci domowe,
rodzic wie, jak zorganizowaæ aktywne uczestnictwo dziecka na przyk³ad w robieniu zakupów (lista zakupów, tablica uczestnictwa do kupowania),
rodzic wie, jakie specjalistyczne sprzêty i programy s¹ potrzebne
dziecku, by samodzielnie korzysta³o z komputera;
rodzic potra pod³¹czyæ dziecku odpowiedni sprzêt i oprogramowanie, by mog³o ono korzystaæ z najprostszych dostêpnych aktywnoci,
gier, zabaw.
rodzic potra poprawiæ pozycjê dziecka przy komputerze tak, by mog³o u¿ywaæ go bardziej efektywnie, samodzielnie i wygodnie,
rodzic odkrywa mo¿liwoci korzystania z komputera przez dziecko,
rodzic organizuje sytuacje samodzielnej zabawy dziecka przy komputerze i zna wartoæ pracy dziecka bez asysty,
w przypadku braku urz¹dzeñ peryferyjnych w domu rodzic wie jak
wspólnie z dzieckiem korzystaæ z komputera daj¹c mu mo¿liwoæ
uczestnictwa, decydowania, wybierania (skanuje palcem symbole na
monitorze pozwalaj¹c w ten sposób dziecku decydowaæ, korzysta ze
strategii wyliczania itd.).

Przebieg zajêæ

 Powitanie  Zgadnij kto to?
³ Jeden z uczestników spotkania wybiera sobie osobê, któr¹ bêdzie

opisywa³ za pomoc¹ tablicy uczestnictwa. Pozostali odgaduj¹ o
kogo chodzi. Dzieci uzywaj¹ urz¹dzenia do odtwarzania g³osu, na
którym nagrany jest komunikat Ja wiem kto to!.


é

@ tablica do zabawy Zgadnij kto to? (za³. 1)

 Lista zakupów
³ Uczestnicy dziel¹ siê na 2 grupy. W grupach wspólnie maj¹ ustaliæ

listê rzeczy potrzebnych do zrobienia gofrów, która stanie siê list¹
zakupów w sklepie na niby. Rodzice zachêcaj¹ dzieci, aby podpowiedzia³y, co bêdzie potrzebne u¿ywaj¹c swoich osobistych tablic
do komunikacji.


é
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@ kartki papieru
@ osobiste tablice dzieci

 Zakupy


é

³ Uczestnicy podczas zaaran¿owanej zabawy wybieraj¹ siê do sklepu.

Jeden z prowadz¹cych jest sprzedawc¹. Uczestnicy kupuj¹ produkty
z listy zakupów (Za³. 2) potrzebne do robienia gofrów, Podczas kupowania korzystaj¹ z VOCA do komentowania sytuacji.
@ tablica/nak³adka na VOCA Zakupy (za³. 2)
@ tablica Lista zakupów (za³. 3)

 Wspólne pieczenie gofrów


é

³ Uczestnicy podzieleni s¹ na dwie grupy. W pierwszej grupie rodzice

maj¹ pomóc dzieciom powiedzieæ, jakie produkty przynieli ze
sklepu i oznaczyæ je odpowiednimi symbolami PCS. Grupa druga
otrzymuje przepis na gofry zapisany symbolami PCS, porozcinany
na sekwencje opisuj¹ce poszczególne kroki/czynnoci. Musi je
odczytaæ i u³o¿yæ w kolejnoci.
³ Uczestnicy wspólnie wybieraj¹ i wykonuj¹ kolejne czynnoci, wci¹¿
sprawdzaj¹c w przepisie, co dalej. Na koniec ka¿dy wybiera dodatki
do gofrów.
@
@
@
@
@

m¹ka, cukier, sól, jajka, olej, woda, mleko, cukier waniliowy
gofrownica
przepis na gofry (za³. 4)
tablica/nak³adka na VOCA Robimy gofry (za³. 5)
tablica/nak³adka na VOCA Wybór dodatków do gofrów (za³. 6)

 Zajêcia komputerowe

¤
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³ Zajêcia komputerowe zosta³y dostosowane indywidualnie do

mo¿liwoci i umiejêtnoci ka¿dego dziecka. Wykorzystano programy
Speaking Dynamically Pro (w ró¿nych opcjach dostêpu) oraz
PowerPoint.
³ Wykorzystane zosta³y ró¿ne aktywnoci:

Choinki w programie Speaking Dynamically Pro. W szablonie
na piêciu kolejnych planszach dzieci planuj¹, jak ubior¹ swoja
choinkê. Wybieraj¹ kolor bombek, kolor wiate³ek, inne ozdoby.
Wybory dokonane przez dzieci program zapisuje w oknie Message display, nastêpnie dzieci drukuj¹ sobie zapisan¹ wiadomoæ
i zabieraj¹ j¹ do domu jako tablicê uczestnictwa do ubierania
choinki.

Pisanie ¿yczeñ w programie Speaking Dynamically Pro.
Szablon umo¿liwia komponowanie i zapisywanie ¿yczeñ na
Bo¿e Narodzenie. Z u¿yciem osobistych tablic dzieci mówi¹
rodzicom, do kogo bêd¹ pisaæ ¿yczenia. Uk³adaj¹ krótkie zdania wed³ug szablonu i drukuj¹ swoje prace, by móc wkleiæ je do
wi¹tecznej kartki dla wybranej osoby.

Gdzie jeste wiêty Miko³aju? prezentacja w programie
PowerPoint (2  3 symbole + ilustracja na stronie). Dzieci czytaj¹ ksi¹¿eczkê przegl¹daj¹c kolejne slajdy przy u¿yciu jednego
w³¹cznika.

@ kilka stanowisk komputerowych wyposa¿onych w specjalistyczne

peryferia (w³¹czniki, joystick) oraz oprogramowanie

 Podsumowanie
³ Dzieci i rodzice mówi¹ co najbardziej podoba³o im siê na zajêciach.

Mog¹ wzajemnie zgadywaæ swoje odpowiedzi, ka¿dorazowo
upewniaj¹c siê, czy maj¹ racjê.


é

 Po¿egnanie
³ Prowadz¹cy ¿egna rodziny po kolei staraj¹c siê o ka¿dym powiedzieæ

co pozytywnego, zauwa¿yæ starania i sukcesy zarówno dzieci jak
i rodziców.

¤

@ VOCA z nagranym komunikatem Do widzenia.
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Spotkanie VIII  integracyjne
W rodzinie ka¿dy jest wa¿ny
Tematyka zajêæ:
³ zabawy integracyjne s³u¿¹ce utrwaleniu dobrych nawyków w komunika-

cji pomiêdzy cz³onkami rodziny, wspólna wigilia, kolêdowanie, podsumowanie projektu

Cele:
³ rodziny ciesz¹ siê spotkaniem i nawi¹zuj¹ przyjacielskie stosunki,
³ rodzice i rodzeñstwo znaj¹ siê wzajemnie i daj¹ sobie wsparcie,
³ rodzice i rodzeñstwo swobodnie rozmawiaj¹ o swoich przemyleniach,

zdarzeniach, w¹tpliwociach zwi¹zanych z niemówi¹cym dzieckiem,
³ rodziny czuj¹ siê umocnione wewnêtrznie, uwiadamiaj¹ sobie, ¿e

³
³
³
³

potra¹ dzieliæ siê obowi¹zkami zwi¹zanymi z niepe³nosprawnym
dzieckiem,
rodzice i rodzeñstwo pos³uguj¹ siê spontanicznie ró¿nymi strategiami
komunikacji nie tylko ze swoim, ale i z innymi niemówi¹cymi dzieæmi.
rodzice i rodzeñstwo umiej¹ adaptowaæ sytuacje spo³eczne tak, by
udzia³ ich dzieci niemówi¹cych by³ jak najwiêkszy,
rodzice i rodzeñstwo uwiadamiaj¹ sobie korzyci p³yn¹ce z cyklu
spotkañ,
rodzice i rodzeñstwo potra¹ rozpoznaæ i nazwaæ swoje nowe umiejêtnoci zwi¹zane z komunikacj¹ wspomagaj¹c¹ i czuj¹ siê kompetentnymi partnerami rozmowy dla osób niemówi¹cych.

Przebieg zajêæ

 Powitanie uczestników

¤

³ Sala, w której odbywa siê spotkanie ma wi¹teczny wystrój. Stoi

w niej choinka oraz parawan, za którym schowaj¹ siê aktorzy
kukie³kowych Jase³ek. Krzes³a ustawione sa w kr¹g, na rodku
pala siê wiece. Spotkanie rozpoczyna siê kolêd¹ Wród nocnej
ciszy, po której prowadz¹cy zaprasza obecnych na jase³ka.

 Jase³ka

¤

³ Odbywa siê krótkie przedstawienie kukie³kowe przygotowane przez

rodzeñstwo dzieci niemówi¹cych.
@ tekst jase³ek (za³. 1)

 Przygotowanie gwiazdy

¤
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³ Prowadz¹cy zak³ada skrzyd³a anielskie i staje siê Anio³em Przewod-

nikiem. Przynosi gwiazdê na kiju, ozdobion¹ anielskimi w³osami.
Gwiazda jest wykonana z tektury, a potrzebna jest b³yszcz¹ca.
Prosi wszystkie dzieci, by pomog³y zapaliæ gwiazdê. Dzieci niepe³nosprawne i ich rodzeñstwo wspólnie oklejaj¹ tekturowy kontur.
Otrzymuj¹ wówczas symbole PCS anio³ i przypinaj¹ go wszystkim
cz³onkom rodziny.

@ kawa³ki srebrnej folii samoprzylepnej

 Wêdrowanie z gwiazd¹
³ Prowadz¹cy wrêcza gwiazdê któremu z ojców, a sam przynosi

siano i wraz z jednym z dzieci wyznacza miejsce, które bêdzie imitowaæ stajenkê betlejemsk¹. K³adzie tam kosz z op³atkami. Do tego
miejsca bêdzie wêdrowaæ sznur kolêdników.
³ Prowadz¹cy namawia wszystkie dzieci, niemówi¹ce, aby zaprosi³y
rodziny do wêdrowania gestem chod!. W tym czasie rozbrzmiewa
kolêda Pójdmy wszyscy do stajenki. Kolêdnicy z gwiazd¹ na czele
zaczynaj¹ wolno wêdrowaæ po sali w stronê stajenki. piewaj¹ piosenkê zespo³u Arka Noego Zaprowad mnie prosto do Betlejem.
³ Gdy kolêdnicy docieraj¹ do stajenki Anio³ Przewodnik zapala wiecê. Pozostali uczestnicy gromadz¹ siê jak najbli¿ej wiat³a  wszyscy piewaj¹ kolêdê Mizerna cicha.
³ Anio³ Przewodnik wyjmuje z symbolicznej stajenki op³atki i rozdaje
je uczestnikom. Rozbrzmiewa kolêda Lulaj¿e Jezuniu.

¤

@ siano
@ op³atki

 Dzielenie sie op³atkiem
³ Wszystkie dzieci niemówi¹ce wyposa¿one s¹ w pomoce do komuni-

kacji o ró¿nym stopniu zaawansowania, w zale¿noci od mo¿liwoci.
Sk³adaj¹ ¿yczenia korzystaj¹c z pojedynczych piktogramów (Weso³ych wi¹t!), VOCA z nak³adk¹ lub tablicy uczestnictwa £amanie
siê op³atkiem.


é

@ tablica/nak³adka na VOCA ¯yczenia (za³. 2)
@ tablica uczestnictwa  £amanie siê op³atkiem (za³. 3)

 Przy stole wigilijnym
³ Wszyscy siadaj¹ do wigilijnego sto³u. Dzieci niemówi¹ce u¿ywaj¹

swoich tablic osobistych, aby powiedzieæ rodzicom, co chc¹ jeæ.
Prowadz¹cy w razie potrzeby modeluje zachowania rodziców i rodzeñstwa.

¤

 Wspólne kolêdowanie
³ Dzieci wybieraj¹ kolêdê za pomoc¹ symboli umieszczonych na

ramie do wskazywania wzrokiem (E-tran) lub za pomoc¹ VOCA.


é

@ tablica Kolêdy (za³. 4)

 Jaka to kolêda?
³ Osoba graj¹ca na instrumencie rozpoczyna graæ melodie kolêd.

Zadaniem uczestników jest odgadniêcie po melodii tytu³u kolêdy.
Dzieci niemówi¹ce u¿ywaj¹ do tego tablic/nak³adek na VOCA
Kolêdy.
@ tablica Kolêdy (za³. 4)

¤
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 Podsumowanie projektu w grupach


é

³ Rodzice, rodzeñstwo i dzieci rozchodz¹ siê do osobnych sal wraz

z prowadz¹cymi.
³ Rodzice uzupe³niaj¹ ankietê ewaluacyjn¹ i rozmawiaj¹ o koñcz¹cym
siê projekcie.
³ Rodzeñstwo wype³nia krótka ankietê, rozmawia z prowadz¹cym
o spotkaniach i rysuje rysunki na ich temat (Narysujcie spotkanie,
które Wam siê najbardziej podoba³o lub nie podoba³o).
³ W trzeciej grupie prowadz¹cy pyta dzieci niemówi¹ce co im najbardziej podoba³o siê/nie podoba³o siê w spotkaniach. Wykorzystuj¹
osobiste tablice do porozumiewania siê poszczególnych dzieci.
@ ankieta ewaluacyjna dla rodziców (za³. 7)
@ ankieta ewaluacyjna dla rodzeñstwa (za³. 8)

 Zakoñczenie i po¿egnanie

¤
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³ Wszyscy raz jeszcze zbieraj¹ siê we wspólnym pomieszczeniu.

Prowadz¹cy dziêkuj¹ wszystkim za udzia³ w spotkaniach. Rozdaj¹
ka¿dej rodzinie p³ytê CD zawieraj¹c¹ zdjêcia ze spotkañ oraz kilka
aktywnoci/æwiczeñ/gier/zabaw komputerowych zaadaptowanych dla
dzieci niepe³nosprawnych niemówi¹cych.

Spotkanie VIII
 integracyjne
Za³¹cznik 1
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Rozdzia³ 6
Projekt w oczach rodziców i rodzeñstwa
dzieci niemówi¹cych

Po przeprowadzeniu omiu spotkañ dla rodzin dzieci u¿ywaj¹cych alternatywnych i wspomagaj¹cych metod komunikacji, w ramach projektu Siostrzyczko, braciszku! Pomó¿ mi to powiedzieæ! zbadano skutecznoæ przedsiêwziêcia. Ewaluacjê przeprowadzono z wykorzystaniem kilku narzêdzi:
³
³
³
³

podsumowanie frekwencji uczestników,
ankieta ewaluacyjna dla rodziców (za³. 1),
ankieta ewaluacyjna dla rodzeñstwa (za³. 2),
rysunki rodzeñstwa z komentarzami autorów.

Poni¿ej zamieszczono analizê wypowiedzi uzyskanych dziêki ankietom. Mia³a
ona postaæ zdañ niedokoñczonych, co da³o rodzicom i rodzeñstwu mo¿liwoæ
swobodnej wypowiedzi. Mieli okazjê anonimowo oceniæ organizacjê zajêæ, ich
atmosferê, opisaæ czego siê nauczyli, oceniæ wp³yw zajêæ na funkcjonowanie
dziecka niepe³nosprawnego i jego rodzeñstwa w rodzinie oraz na integracjê
z innymi rodzinami.

Ocena projektu dokonana przez rodziców dzieci niemówi¹cych
Ocena organizacji zajêæ
Rodzice najczêciej podkrelali, ¿e najbardziej podoba³a im siê mo¿liwoæ
uczestniczenia w zajêciach ca³ymi rodzinami, wspólnie z rodzeñstwem, kuzynami, ciociami, babciami. Jeden z rodziców napisa³ nigdy nie uczestniczylimy
w czym podobnym, co wiadczy o tym, ¿e by³o to wyj¹tkowe wydarzenie
w ich ¿yciu. Pozytywnie oceniali tak¿e atmosferê, pomys³y organizatorów
i warsztatow¹ formê zajêæ, która anga¿owa³a wszystkich cz³onków rodziny.
Ocena atmosfery zajêæ
Podczas zajêæ rodzice najlepiej czuli siê w momentach, gdy widzieli radoæ
i zadowolenie swoich dzieci. Wa¿ne by³y równie¿ warsztaty dla samych rodziców, gdzie mogli swobodnie i bez skrêpowania nie tylko uczyæ siê o komunikacji, ale tak¿e porozmawiaæ na nurtuj¹ce ich tematy dotycz¹ce ich dzieci.
Istotnym elementem zajêæ by³y równie¿ zabawy dramowe, w których mogli
wczuæ siê w sytuacje dziecka niemówi¹cego. Rodzice podkrelaj¹, ¿e cenna
by³a dla nich mo¿liwoci bezporedniego wykorzystania zdobytej wiedzy
w praktyce podczas warsztatów z dzieæmi.
W programie uczestniczy³y dzieci o ró¿nych kompetencjach i mo¿liwociach
porozumiewania siê. Wiêkszoæ rodziców podczas zajêæ odkrywa³a umiejêtnoci i zdolnoci swoich synów i córek. Dla niektórych by³a to okazja
do zaobserwowania i uzmys³owienia sobie jak wiele moja córka potrafi.
Niektórzy rodzice uwiadomili sobie, ¿e stawiali zbyt wysokie wymagania
swoim dzieciom. Uwa¿ali, ¿e skoro dziecko nie mówi, to najlepszym sposobem porozumiewania siê bêdzie komunikacja symboliczna, nie zdaj¹c
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sobie sprawy, ¿e ich dziecko mog³o nie osi¹gn¹æ umiejêtnoci poznawczych
niezbêdnych do pos³ugiwania siê symbolami. Jeden z rodziców napisa³:
uwiadomi³am sobie, ¿e moje dziecko najlepiej funkcjonuje korzystaj¹c
z konkretów.
Z wypowiedzi rodziców wynika, ¿e zajêcia pozwoli³y im na odkrywanie sytuacji, z których do tej pory nie zdawali sobie sprawy np. to, ¿e nie tylko oni
maj¹ problemy z porozumiewaniem siê z w³asnym dzieckiem, ¿e zdrowe
rodzeñstwo umia³o bawiæ siê z innymi dzieæmi niepe³nosprawnymi, ¿e dziecko nie musi byæ ca³y czas zainteresowane tym co robimy, a tak¿e ¿e inni cz³onkowie rodziny rozumiej¹ potrzeby dziecka i akceptuj¹ je.
W czasie zajêæ rodzice uwiadamiali sobie, ¿e kiedy dziecko siê z³oci, to
nie oznacza to, ¿e nie chce rozmawiaæ, ale ¿e jest to dla niego trudne.
Ocena wyników nauki
Rodzice dowiedzieli siê na zajêciach du¿o o sposobach komunikowania siê
i mo¿liwociach swojego dziecka, jak mo¿na inaczej planowaæ czas dzieci
(tworzenie ksi¹¿eczki, czytanie wierszyków), a nie tylko TV , ¿e cierpliwoæ
i konsekwencja ze strony rodziców pomagaj¹ dziecku wyraziæ to, co chce
powiedzieæ. Rodzice widz¹, ¿e jeszcze maj¹ wiele do zrobienia, ale nie
pozostaj¹ sami ze swoimi problemami i mog¹ liczyæ na pomoc specjalistów,
a przede wszystkim cz³onków rodziny. Wiedz¹, ¿e aby rodzina dobrze funkcjonowa³a trzeba zaanga¿owaæ wszystkich cz³onków rodziny i próbowaæ ró¿nych sposobów komunikacji. Zajêcia by³y dla rodziców bardzo cenne, uwiadomi³y ogromn¹ potrzebê komunikacji ich wszystkich razem i ka¿dego z osobna w relacji z druga osob¹, nauczy³y innego spojrzenia na ca³¹ rodzinê,
przecie¿ nie wszystko rodzic musi robiæ sam, s¹ jeszcze m¹¿ i rodzeñstwo.
Ocena wp³ywu zajêæ na rodziców
W opinii rodziców zajêcia pomog³y im nauczyæ siê cierpliwoci w próbach
nawi¹zania kontaktu z dzieckiem, porozumiewania za pomoc¹ tablic i kilku
gestów, dawania dziecku wyboru i akceptowania go, tego, ¿e nie mo¿na
stwarzaæ dziecku chaosu - komunikaty, pytania- musz¹ byæ jasne i krótkie.
Podkrelali, ¿e chcieliby siê wiêcej nauczyæ  o sposobie dojcia do dziecka,
aby chcia³o pos³ugiwaæ siê tablic¹ do komunikacji, nie tylko ogl¹daj¹c j¹ jak
ksi¹¿kê, o sposobach porozumiewania siê z dzieckiem z autyzmem, jak
odczytaæ komunikaty dziecka, o sposobach wzbudzania aktywnoci dziecka, jak nauczyæ siê cierpliwoci, o pracy z komputerem. Rodzice zg³aszaj¹
potrzebê pracy w triadzie: rodzic, dziecko, terapeuta, poniewa¿ nadal nie do
koñca znaj¹ mo¿liwoci swojego dziecka.
Dziêki zajêciom rodzice maj¹ wiêksz¹ motywacjê do tego, ¿eby samemu
uczyæ siê wiêcej i dowiadywaæ na temat ró¿nych sposobów komunikacji.
Maj¹ nowe pomys³y do wprowadzenia w codziennym ¿yciu, mog¹ nauczyæ
swoich znajomych zadawania pytañ dziecku i sprawia im satysfakcjê. Zajêcia
pozwoli³y na integracjê wewn¹trz rodziny (by³a to jedyna okazja, zw³aszcza,
gdy bylimy wszyscy czworo) oraz na integracjê z innymi rodzicami.
Rodzice pisali, ¿e podczas zajêæ ich rodzina prze¿y³a co wspania³ego,
spêdzi³a czas wspólnie, efektywnie, wokó³ jednego z najwa¿niejszych problemów rodzinnych, mia³a mo¿liwoæ poznaæ inne rodziny, bardzo siê anga¿owa³a i cieszy³a z tej mo¿liwoci.
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Zajêcia by³y dla rodzin wa¿nym wydarzeniem w tygodniu, bardzo wyczekiwanym, wielk¹ radoci¹, czasem wspólnej zabawy i nauki, a brakuje

tego czasu w tygodniu, najpierw obowi¹zkiem, póniej przyjemnoci¹,
atrakcyjn¹ alternatyw¹ sobotniej nudy w domu.
Ocena wp³ywu zajêæ na rodzeñstwo
Nie tylko same zajêcia dawa³y mo¿liwoæ wymiany informacji i dowiadczeñ.
Po powrocie do domu rodziny kontynuowa³y rozmowy na temat mo¿liwoci
komunikacji z dzieckiem niepe³nosprawnym. Rodzeñstwo komentowa³o
uzyskan¹ wiedzê, dzieli³o siê uwagami z rodzicami  krytykowa³o ich niekonsekwencjê, motywowa³o innych cz³onków rodziny do stosowania nabytych umiejêtnoci. Rodzice zauwa¿aj¹ tak¿e zmianê w relacjach miêdzy
rodzeñstwem, które po powrocie z zajêæ kontynuowa³o zabawê w domu,
zbli¿y³o siê do niepe³nosprawnego brata, siostry, by³o bardziej rozmowne.
Jeden z rodziców napisa³, ¿e rodzeñstwo wynios³o z zajêæ co dobrego, jest
bardziej czu³e i cierpliwe dla swojej siostry .
Rodzice uwa¿aj¹, ¿e zajêcia przybli¿y³y rodzeñstwu szko³ê ich niepe³nosprawnego brata, siostry, by³y ciekawym odkryciem, ¿e to fajna szko³a, wejciem
w ¿ycie innych niepe³nosprawnych dzieci, mo¿liwoci¹ obserwacji zachowania innych dzieci, poznawania ich wiata, odkrywania nowych umiejêtnoci
brata, cudownym spêdzeniem czasu, ale dopiero pocz¹tkiem trudnego budowania relacji z bratem. Zajêcia troszeczkê uwiadomi³y im, ¿e z bratem te¿
mo¿na siê bawiæ i ¿e brat te¿ ma swoje zdanie.
Warsztaty dla samego rodzeñstwa, w opinii rodziców, da³y im mo¿liwoæ poznania rodzeñstwa innych dzieci niepe³nosprawnych, ich problemów i ich sposobów komunikacji.
Ocena wp³ywu zajêæ na integracjê z innymi rodzinami
Rozmowy z innymi rodzicami pozwoli³y na wymianê wiadomoci nie tylko o
sposobach komunikacji ale te¿ o ró¿nych ciekawostkach np. co, gdzie mo¿na za³atwiæ, pozwala³y poczuæ solidarnoæ i przynale¿noæ, wspólnotê problemów, dodawa³y otuchy i pomaga³y do³adowaæ baterie, by³y i bêd¹ nam
bardzo potrzebne, ale potrzebujemy te¿ spotkañ z terapeutami.
W opinii rodziców za ma³o czasu powiêcono na indywidualne potrzeby
komunikacyjne ka¿dej z rodzin oraz wymianê dowiadczeñ nauczyciel
 rodzice  dziecko oraz miêdzy samymi rodzicami.
Rodzice podkrelali brak przestrzeni i zbyt du¿¹ iloæ uczestników bior¹cych
udzia³ w warsztatach, co utrudnia³o realizacjê celów i powiecenie wystarczaj¹cej iloci czasu ka¿dej rodzinie.

Ocena projektu dokonana przez rodzeñstwo dzieci niemówi¹cych
Dla rodzeñstwa dzieci niemówi¹cych bior¹cych udzia³ w projekcie przygotowano
krótsz¹ wersjê ankiety ewaluacyjnej. Mia³a ona formê zdañ niedokoñczonych,
które sformu³owane zosta³y tak, aby umo¿liwiæ dzieciom ocenê przydatnoci
zajêæ. Ocena dokonywa³a siê wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: atrakcyjnoci
poszczególnych zajêæ sporód zaproponowanych przez prowadz¹cych, emocji
zwi¹zanych z uczestnictwem w proponowanych zajêciach, zdobytej wiedzy
i umiejêtnoci, przydatnoci dla niepe³nosprawnego rodzeñstwa.
Ocena atrakcyjnoci zajêæ
Rodzeñstwo dzieci niemówi¹cych wysoko ocenia³o atrakcyjnoæ zajêæ. Dzieci
pisa³y, ¿e wszystko im siê podoba³o, nie wskaza³y ¿adnej aktywnoci jako
ma³o ciekawej. W kilku wypowiedziach znalaz³o siê szczegó³owe wskazanie
na pierwsze zajêcia jako najciekawsze. By³o to spotkanie ca³ych rodzin
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w szkolnym ogrodzie, mia³o charakter wspólnego pikniku, podczas którego
odbywa³y siê rozmaite konkurencje. Dzieci wymienia³y równie¿ ostatnie
zajêcia jako te, które najbardziej im siê podoba³y. Pisa³y o wspólnym
piewaniu kolêd, przygotowaniu jase³ek. Dzieci cieszy³y siê z mo¿liwoci
spêdzenia czasu na wspólnej zabawie z ca³ymi rodzinami. Podoba³a im
siê atmosfera wspólnoty i radosnego wiêtowania zarówno podczas pikniku
integracyjnego jak i kolêdowania. Mog³y wtedy zobaczyæ swoich rodziców
i niepe³nosprawne rodzeñstwo w innych ni¿ zazwyczaj rolach  przebranych
w kolorowe stroje, odgaduj¹cych zagadki, wybieraj¹cych kolêdy.
Wyzwalane emocje
Dzieci dobrze ciê czu³y w towarzystwie swojego niepe³nosprawnego
rodzeñstwa. Podkrela³y wartoæ zajêæ, w których uczestniczy³y wraz z niepe³nosprawnym rodzeñstwem, bez rodziców. Czu³y siê swobodnie podczas prezentacji scenek, zabaw ruchowych, rozmów. Dzieci bardzo sobie ceni³y, ¿e
podczas spotkañ realizowano cele projektu wykorzystuj¹c formy zabawowe.
Zdarzy³y siê równie¿ sytuacje, kiedy rodzeñstwo nie czu³o siê komfortowo.
By³y to, kiedy moja siostra mnie nie s³ucha³a, nie chcia³a siê bawiæ i mia³a
z³y humor. Dzieci czu³y siê wówczas opuszczone i bezradne. Zdarza³o siê, ¿e
np. zadanie pytania niepe³nosprawnemu rodzeñstwu by³o dla dziecka trudne.
Ocena zdobytych umiejêtnoci
Dziêki zajêciom dzieci dowiedzia³y siê wiêcej o niepe³nosprawnym rodzeñstwie. Pozna³y ich szko³ê, klasê, jak siostra zachowuje siê i uczy w szkole.
Dowiedzia³y siê wiele o sposobie komunikacji z niemówi¹cym dzieckiem:
rozumieæ i porozumiewaæ siê z moim niepe³nosprawnym braciszkiem,
rozmawiaæ za pomoc¹ ksi¹¿ki z piktogramami. Oprócz tego nauczy³y siê
jak mo¿na spêdziæ czas wolny z bratem i ¿e mo¿na go organizowaæ w ró¿ny
sposób. Rodzeñstwo nauczy³o siê w jaki sposób lepiej kontaktowaæ siê
z siostr¹, jak uzyskaæ lepszy efekt w zabawie z ni¹, jak j¹ do tej zabawy
zachêciæ. Wydaje siê, ¿e dziêki mo¿liwoci przypatrywania siê terapeutom
i innym rodzinom u rodzeñstwa wzros³o poczucie kompetencji w kontakcie
z niemówi¹cym dzieckiem.
Ocena wp³ywu zajêæ na niepe³nosprawne rodzeñstwo
Dzieci podkrela³y dobr¹ zabawê i atrakcyjnoæ zajêæ dla ich niepe³nosprawnego rodzeñstwa. Zauwa¿a³y, ¿e spotkania by³y dla rodzeñstwa przyjemne i weso³e, by³y wietn¹ zabaw¹ i spêdzeniem czasu z rodzeñstwem.
Zdawa³y sobie sprawê, ¿e ich rodzeñstwo równie¿ uczy siê podczas zajêæ.

Podsumowanie
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Na podstawie przeprowadzonej oceny mo¿na wnioskowaæ, ¿e zajêcia prowadzone w ramach projektu spe³ni³y oczekiwania rodziców dzieci niemówi¹cych,
pos³uguj¹cych siê alternatywnymi i wspomagaj¹cymi metodami komunikacji.
Rodzice uwa¿aj¹ jednak, ¿e jest to dopiero pierwszy etap wspólnej nauki. Brakuje im wsparcia specjalistów, terapeutów AAC, w pracy w relacjach dziecko
 rodzic  terapeuta. Dlatego kolejnym etapem nauki komunikacji w rodzinach
powinien byæ program domowy, w którym terapeuci w domach bêd¹ uczyli
rodziców i rodzeñstwo jak komunikowaæ siê z niemówi¹cym dzieckiem. Wskazuje to na potrzebê silniejszej wspó³pracy nauczycieli dzieci z rodzinami
w zakresie przekazywania wiedzy i umiejêtnoci dotycz¹cej indywidualnego
systemu porozumiewania siê dziecka.
Niezbêdne jest równie¿ powo³anie regularnej grupy wsparcia, dziêki której
rodzice bêd¹ mogli dzieliæ siê problemami i dowiadczeniem z rodzicami

innych niepe³nosprawnych dzieci. To, jak wa¿na jest nauka porozumiewania
siê rodziców z niemówi¹cymi dzieæmi, danie im mo¿liwoci bycia razem
z innymi rodzicami podkreli³ jeden z rodziców pisz¹c: widzê, ¿e nie jestem
sam i komu te¿ na nas zale¿y.
Dla rodzeñstwa dzieci niemówi¹cych zaproponowane zajêcia równie¿ by³y ciekawe i po¿yteczne. Ze wzglêdu na wiek rodzeñstwa, wypowiedzi w ankietach
nie s¹ obszerne, jednak wynika z nich pozytywna ocena projektu. Potwierdzaj¹
j¹ treci rysunków rodzeñstwa, o które je poproszono na przedostatnim spotkaniu. Zajêcia przyczyni³y siê w widoczny sposób do wzrostu motywacji i umiejêtnoci porozumiewania siê za pomoc¹ alternatywnych metod komunikacji
oraz wzajemnego zrozumienia i integracji rodzeñstwa.
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Rozdzia³ 7
Uwagi i wnioski specjalistów AAC
Przygotowane w ramach projektu spotkania by³y okazj¹ do przemyleñ
i wniosków równie¿ dla prowadz¹cych je specjalistów. W trakcie realizacji
projektu mieli oni okazjê zwerykowaæ jego zarówno za³o¿enia merytoryczne
jak i organizacyjne. Jest to szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na plan powielania
projektu w innych rodowiskach, gdzie rodziny dzieci niepe³nosprawnych,
niemówi¹cych nie znajduj¹ wsparcia. Wnioski dotycz¹ form pomocy rodzinom
oraz organizacji zajêæ.
Przede wszystkim istnieje ogromne zapotrzebowanie na spotkania tego typu,
gdzie ca³e rodziny, rodzice, rodzeñstwo oraz dalsza rodzina mo¿e poznawaæ
sposoby porozumiewania siê z niemówi¹cym dzieckiem. Nauka komunikacji
alternatywnej i wspomagaj¹cej nie mo¿e przebiegaæ jednotorowo  tylko
w szkole, rodziny wymagaj¹ sta³ej pomocy i edukacji w zakresie porozumiewania siê z niemówi¹cym dzieckiem. Tym bardziej, ¿e w miarê rozwoju
dziecka zmienia siê równie¿ sposób komunikowania z nim.
Dziêki takiej edukacji rodzice ucz¹ siê stawiania dziecku realnych
wymagañ, nie oczekuj¹ od niego ani zbyt ma³o ani zbyt wiele. Znaj¹c
rzeczywiste mo¿liwoci dziecka w zakresie komunikacji zapobiegaj¹ dalszym
zaburzeniom. Problem indywidualnych mo¿liwoci i ograniczeñ ka¿dego z
niepe³nosprawnych dzieci powinien byæ wyranie podkrelony przy okazji
zajêæ ucz¹cych porozumiewania siê. Dlatego te¿ ogromny nacisk nale¿y
po³o¿yæ na pracê specjalistów w zakresie AAC w triadzie: rodzice  dziecko
terapeuta. Przydatne by³yby indywidualne spotkania, równie¿ na terenie
domu, stwarzaj¹ce okazjê do rozwi¹zywania rzeczywistych problemów w
komunikacji.
Zajêcia grupowe powinny byæ prowadzone w ma³ych grupach  maksymalnie
troje dzieci niepe³nosprawnych z rodzicami lub/i z rodzeñstwem. Tylko wtedy
istnieje realna mo¿liwoæ modelowania pewnych zachowaæ, skupienia uwagi
na konkretnym problemie czy zadaniu. Zajêcia powinny byæ organizowane z
myl¹ o ca³ych rodzinach  rodzicach, dzieciach niepe³nosprawnych i ich rodzeñstwie.
Zajêcia dla zdrowego rodzeñstwa wymagaj¹ dostosowania ze wzglêdu na
wiek. Ró¿nice w wiadomoci, sposobie mylenia i odczuwania sprawiaj¹,
¿e spotkania z m³odszymi dzieæmi mog¹ wygl¹daæ zupe³nie inaczej ni¿ ze
starszymi. Jedne bêd¹ oparte na nauce wspólnej zabawy, drugie mog¹ byæ
bardziej zbli¿one do spotkañ dla rodziców. W obu przypadkach wiêksz¹
wartoæ maj¹ spotkania o charakterze warsztatowym  z mo¿liwoci¹
wykorzystania wiedzy w praktyce podczas scenek, zabaw, przy komputerze.
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Podczas realizacji projektu wielokrotnie pojawi³ siê problem grupy wsparcia
dla rodziców dzieci niemówi¹cych. Rodzice ci stanowi¹ specyczn¹ grupê,
borykaj¹c¹ siê z wieloma trudnociami i potrzebuj¹c¹ fachowej opieki
psychologiczno-pedagogicznej. W niektórych przypadkach niezbêdna jest pomoc psychologiczna, aby zbudowaæ prawid³owe relacje z niepe³nosprawnym
dzieckiem. Dotyczy to równie¿ rodzeñstwa dzieci niepe³nosprawnych, którym
specjalistyczne wsparcie jest równie potrzebne, jak rodzicom.
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