
Komunikacja wspomagająca i alternatywna 
w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem mowy

Komunikacja alternatywna jest sposobem porozumiewania się innym, niż przy
użyciu naturalnej mowy i/lub pisma. Jest substytutem (alternatywą) naturalnej mowy.
Komunikacja  wspomagająca  to  wszelkie  środki  oraz  działania  wykorzystywane
podczas  porozumiewania  się  w  celu  wspomagania  (uzupełniania  i  usprawniania)
naturalnej mowy i/lub pisma.

Użytkownicy AAC to osoby całkowicie pozbawione zdolności mówienia, lub
też  te  osoby,  których  mowa  nie  jest  wystarczająca  do  porozumiewania  się,
korzystające  z  alternatywnych  środków  komunikacji,  aby  móc  porozumieć  się  
w  sposób  satysfakcjonujący,  zgodnie  ze  swoimi  potrzebami  i  możliwościami
poznawczymi.

Język jest zbiorem symboli i reguł ich łączenia. Mowa również jest zbiorem
symboli  dźwiękowych.  Mowy  i  języka  uczymy  się  poprzez  doświadczanie,
modelowanie  i  używanie  ich  w  naszej  społeczności.  Małe  dzieci  uczą  się
komunikacji i mowy dzięki obserwacji osób w ich otoczeniu. W praktyce uczą się
słów, gdy osoby w otoczeniu reagują na ich próby komunikacji za pomocą ruchów,
gestów, a później dźwięków zbliżonych do mowy. Dopiero w miarę czasu, w toku
wzajemnej  komunikacji,  komunikaty  dziecka  stają  się  coraz  bardziej  czytelne  
i precyzyjne.

Tak samo jest  z nauką symboli  w toku wprowadzania AAC. Wykorzystując
symbole w codziennych sytuacjach, oswajamy dziecko z ich znaczeniem. Osoby z
trudnościami  w  komunikowaniu  się  mogą  nauczyć  się  symboli,  jeśli  są  one
stosowane  wielokrotnie  przez  jego  otoczenie  w  znaczącym  kontekście,  według
jednego wzorca i są dla niego dostępne sensorycznie i motorycznie.

Wstępna  diagnoza  umiejętności  komunikacyjnych  jest  konieczna,  zanim
przystąpimy do wprowadzania AAC u osoby niemówiącej. Nie można dać każdemu
uczniowi dokładnie takiej samej książki do komunikacji, czy komunikatora. Każda
osoba ma inne potrzeby i preferencje oraz całkiem inne możliwości wyrażania siebie,
dlatego konieczne jest dokładne poznanie jej zasobów w zakresie komunikacji.

Zacząć  należy  od  diagnozy  wielospecjalistycznej,  która  pomoże  wybrać
optymalne  narzędzie  do  komunikacji,  dostosowane  do  potrzeb  użytkownika.
Sprawdzamy  jak  osoba  funkcjonuje  na  poziomie  sensoryczno-motorycznym,  jak
funkcjonuje duża i mała motoryka, jak funkcjonują zmysły (wzrok, słuch), czy osoba
niemówiąca opanowała już umiejętność wskazywania. Warto do diagnozy zaprosić
terapeutów  różnych  specjalności,  by  dokładnie  określić  poziom  funkcjonowania  
w poszczególnych sferach oraz poznać ograniczenia,  które mogą przeszkodzić we
wprowadzaniu konkretnego narzędzia. 

Następnym krokiem będzie  diagnoza umiejętności  komunikacyjnych ucznia:
czy  osoba  potrafi  działać  intencjonalnie,  czy  nawiązuje  kontakt  wzrokowy,  czy
posiada  intencję  komunikacyjną,  w  jaki  sposób  wyraża  swoje  potrzeby,  jak
przekazuje komunikaty.



Aby stworzyć narzędzie komunikacyjne, dostosowane do użytkownika, należy
poznać  jego  dotychczasowe  słownictwo,  jego  preferencje  i  zainteresowania,  jego
historię. Wtedy dopiero można zdecydować, jakie narzędzie będzie odpowiednie dla
niego.

Zakłada się, że istnieją trzy grupy metod AAC:
 grupę metod wykorzystujących gesty manualne (np. Makaton),
 grupę metod wykorzystujących symbole przestrzenno – dotykowe 

(trójwymiarowe),
 grupę metod korzystających z symboli płaskich (dwuwymiarowych).

System AAC oparty na stosowaniu gestów obejmuje:
 zróżnicowane zbiory gestów (od tych najbardziej naturalnych,imitujących 

określone czynności czy opisujących określone cechy przedmiotów, osób np. 
system Makaton, po tak skomplikowane jak znaki języka migowego)

System AAC oparty na wykorzystaniu symboli przestrzenno – dotykowych to m.in.:
 znaki, które bardzo mocno nawiązują do konkretnych przedmiotów,
 rzeczywiste przedmioty,
 wypukłe obrazki oraz system brajla.

Największą popularnością cieszą się systemy AAC bazujące na stosowaniu płaskich
zdjęć i różnego typu obrazków. Są to:

 symbole Mówik,
 PCS (przeważnie kolorowe),
 Piktogramy, (charakterystyczne białe rysunki na czarnym tle),
 symbole, które opierają się na piśmie czarnodrukowym.

Pomoce do porozumiewania się możemy podzielić na:

Ze względu na funkcję i charakter:

 pomoce  rozwojowe  i  sytuacyjne  (tablice  wyboru,  tablice  tematyczne,
tablice uczestnictwa - w zabawach, czynnościach rutynowych, w sytuacjach
społecznych),

 osobisty słownik do komunikacji: tablica osobista, książka osobista lub
też spersonalizowane urządzenie z zestawem tablic dynamicznych.

 Ze względu na poziom technicznego zaawansowania:

 proste  pomoce:  pomoce  rozwojowe,  sytuacyjne  i  osobiste  w  postaci
zestawów znaków wydrukowanych na papierze: pojedyncze symbole, proste
tablice wraz ze sposobem ekspozycji (podstawki, stelaże, segregatory, albumy,
itp.),



 komunikatory bez wyświetlacza: pomoce odtwarzające nagrywany głos,
wyposażone  w  papierowe  symbole  lub  nakładki  (tablice).  Mogą  być
jednopolowe z  jednym komunikatem (np.  BigMack),  lub  wielopolowe (np.
GoTalk, Super Talker),

 komunikatory  z  wyświetlaczem:  komputerowe  urządzenia  do
porozumiewania  się  z  wbudowanym  oprogramowaniem  językowym  i
syntezatorem  mowy,  umożliwiające  używanie  tablic  dynamicznych.  Są  to
tablety  (z  systemem  operacyjnym  Android  lub  Windows)  lub  urządzenia
dedykowane (Tobi, GridPad).

Stosowanie AAC jest trudne nie tylko dla użytkownika, lecz także dla partnera
komunikacyjnego. Nie jest ono naszą naturalną, wrodzoną sprawnością, którą każdy
z nas ma, nie jest intuicyjne. Trzeba się jej nauczyć. Często w dobrej wierze, zamiast
cierpliwie czekać na  komunikaty naszego rozmówcy, zapełniamy niezręczną dla nas
ciszę  komentarzami,  zasypujemy  go  pytaniami,  kierujemy  rozmowę  na  wybrany
przez nas temat, nie dostrzegając inicjatyw użytkownika AAC, nie zapewniamy mu
odpowiednich  symboli,  lub  też  odpowiedniej  ilości  czasu  na  wypowiedź.  Bez
odpowiedniego  przygotowania,  nasze  działanie  często  narażone  jest  na  porażkę,
powoduje frustrację zarówno u użytkownika AAC, jak i u partnera.

Osoba przygotowująca dziecko ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi do
stosowania  AAC  powinna  już  na  etapie  diagnozy  umiejętności  komunikacyjnych
zebrać wywiad dotyczący możliwości  kontynuowania ćwiczeń w domu. Zbierając
wywiad,  sprawdza jakie są zasoby w najbliższym otoczeniu,  jakie są przekonania
opiekunów,  jakich  informacji  potrzebują  oraz  przygotowuje  ich  w  podstawowym
zakresie na odpowiadanie na inicjatywy użytkownika AAC oraz,  w zależności  od
wybranego narzędzia – do jego obsługi.

Partner  komunikacyjny,  to  ktoś,  kto  aktywnie  wspiera  w  komunikacji
użytkownika AAC, „pomaga” mu zrozumieć komunikat nadawany przez inną osobę,
lub przekazać jego własny komunikat. Partner komunikacyjny to synonim rozmówcy
– nie zawsze przygotowany, nie zawsze w pełni  świadomy znaczenia swojej roli.
Jeśli jednak partner komunikacyjny jest świadomy swej roli, świadomy ograniczeń
użytkownika  AAC i  jego  specyficznych  potrzeb,  potrafi  zastosować  odpowiednie
strategie, proces komunikacji z pewnością będzie przebiegał sprawniej i zakończy się
sukcesem, czyli efektywnym porozumieniem. Kluczowi partnerzy komunikacyjni to
przede wszystkim najbliższa rodzina: rodzice, opiekunowie, dziadkowie, rodzeństwo.

Kluczowe kompetencje partnera komunikacyjnego:

 aktywne słuchanie,

 nazywanie zachowania i nadawanie mu znaczenia,

 wydłużanie pauzy przed kolejną konwersacją, wspieranie własnej inicjatywy

 dziecka, powstrzymanie się od działania, danie czasu do namysłu,

 użycie modelowania, przekazu wspomaganego,



 wspieranie komunikacji użytkownika AAC w wielu kontekstach i sytuacjach.

Szczególną  strategią  podczas  używania  pomocy  komunikacyjnej  jest
modelowanie.  Mówiąc do użytkownika AAC, partner ma za zadanie jednocześnie
wybierać,  wskazywać  w  określony  sposób  znaki  na  jego  narzędziu  lub  pomocy
komunikacyjnej. Modelowanie to forma pracy, zabawy, która pozwala na zaproszenie
dziecka do aktywności bez stosowania poleceń takich jak: powiedz,  powtórz, zrób.
Niedyrektywne  modelowanie  przyczynia  się  do  znaczącego  wzrostu  słownika
czynnego i biernego. Modelując, partner komunikacyjny wspiera proces budowania
związków, między wypowiadanym słowem i symbolem graficznym oraz znaczeniem
danego komunikatu AAC.

Przykłady modelowania:

 nazywając  przedmioty  („patrzysz  na  lalę,  chcesz  lalę”  –  wskazuje  symbol
„lala”),

 nadając  znaczenie  zachowaniom  użytkownika  AAC  („patrzysz  na  kubek,
chcesz pić” – wskazuje symbol „pić”),

 proponując użycie określonych słów lub zwrotów, których użytkownik mógłby
chcieć użyć, a nie ma ich jeszcze w swoim repertuarze („nie podoba ci się to,
nie chcesz już tego, chcesz coś innego” – wskazuje symbol „Coś innego”),

 przekazując  własny komunikat  („Chcę  ci  coś  pokazać”  –  wskazuje  symbol
„pokażę ci coś”).

Wielu terapeutów, rodziców i nauczycieli często ma wątpliwości, czy zacząć
stosować  wspomagające  sposoby  komunikacji  u  dziecka,  którego  mowa  jest
opóźniona. Często pojawiają się różne obawy, że może to zakłócić proces rozwoju
mowy. Najnowsze badania wskazują jednak, że jest odwrotnie i często wprowadzenie
elementów  AAC  podczas  codziennych  czynności  oraz  modelowanie  wspomaga
rozwój mowy dziecka, gdyż dzięki zastosowaniu podejścia multimodalnego (łączenie
symboli AAC i mówienia), mowa również jest wspomagana i rozwijana.

Pomocne  może  być  tu  proste  nazywanie  zachowania,  etykietowanie,
modelowanie  użycia  symbolu  lub  gestu,  dostosowanie  przestrzeni,  aby  dziecko
mogło odnieść sukces w efektywnym nadawaniu i odbieraniu komunikatów.

Jeśli widzimy opóźnienia w osiąganiu kolejnych kamieni milowych w rozwoju
mowy i rozumienia, powinniśmy rozważyć wprowadzenie sposobów wspomagania
mowy.  Komunikacja  wspomagająca  i  alternatywna to właśnie  jeden ze  sposobów
wsparcia dziecka, które nie mówi, mówi zbyt mało lub niezrozumiale.

Przez brak możliwości wypowiedzenia swoich myśli i potrzeb może pojawić
się u dziecka frustracja, zniechęcenie i wycofanie w nawiązywaniu relacji,  wtórne
ograniczenia poznawcze, lęki i zachowania trudne.

Kiedy powinno się rozważyć wprowadzenie AAC dla osoby, która mówi?
 gdy zasób słownictwa czynnego nie jest wystarczający, by porozumieć się

w różnych sytuacjach,



 gdy  mowa  nie  jest  zrozumiała  przez  osoby  z  bliższego  i  dalszego
otoczenia (poza kręgiem najbliższej rodziny),
 gdy osoba komunikuje się przez echolalię lub powtarzanie komunikatów
po innych,
 kiedy osoba ma trudności w rozumieniu komunikatów słownych.

Podstawowym  celem  wprowadzenia  AAC  będzie  wtedy  wspomaganie
funkcjonalnej  komunikacji  i  wsparcie  umiejętności  mówienia  oraz  poprawia
komfortu życia grupie osób z wyzwaniami w obszarze komunikacji.

Komunikacja  może  przebiegać  z  wykorzystaniem  różnych  modalności  –
werbalnie  i  niewerbalnie,  gestem,  wzrokiem,  wokalizacją,  ruchem  ciała,
wykorzystując  symbole,  tablice,  książki  do  komunikacji,  lub  urządzenia
multimedialne.  Komunikacja  jest  procesem  ciągłym.  Odpowiedni  system
komunikacyjny  dziecka  powinien  być  skonstruowany  troszkę  „na  wyrost”,  aby
stymulować rozwój kompetencji komunikacyjnych. W miarę możliwości powinien
zawierać  symbole  pozwalające  na  nazywanie,  proszenie,  komentowanie,
opowiadanie ,witanie się i żegnanie, zadawanie pytań i odpowiadanie na nie.

Podstawowym  celem  partnerów  komunikacyjnych  jest  autonomia  osoby  ze
złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Autonomia to możliwość skomunikowania
się  zgodnie  ze  swoją  intencją,  zaspokojenia  swoich  potrzeb  komunikacyjnych  
w sposób maksymalnie niezależny, efektywny, precyzyjny i społecznie akceptowalny.
Autonomia to znaczy być rozumianym. Nie tylko przez najbliższych, ale też przez
inne osoby w otoczeniu. Dzięki budowaniu swoich kompetencji komunikacyjnych  
w zróżnicowanym środowisku, użytkownicy AAC mają szansę na rozwój, na naukę
w naturalnych  sytuacjach,  w codziennym życiu,  a  nie  tylko  w sztucznej  sytuacji
gabinetowej.

AAC w pracy nauczyciela

Uczniowie  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  
i znacznym, którzy nie posługują się mową werbalną, znacznie dłużej budują swój
system komunikacji językowej, porozumiewają się z trudnością, nie zawsze potrafią
przekazać  to,  co  mają  do  powiedzenia.  Zajęcia  edukacyjne  z  wykorzystaniem
symboli  obrazkowych  (PCS,  Mówik)  umożliwiają  uczniom  poszerzanie  swoich
kompetencji  komunikacyjnych,  umożliwiają im porozumiewanie się  w tej  grupie  
i przenoszenie swoich umiejętności do środowiska domowego. Dzięki temu wszyscy
uczniowie, zarówno ci, którzy porozumiewają się werbalnie, jak i niemówiący mogą
aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Podczas zajęć edukacyjnych takich jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne,
zajęcia rozwijające komunikację, zajęcia rozwijające kreatywność, uczniowie mają
możliwość wyrażania swoich myśli  i  potrzeb poprzez wspomagane i  alternatywne
metody komunikacji. Codziennie rano następuje powitanie, uczniowie niemówiący
wykorzystują do tego symbole obrazkowe lub tablet z Mówikiem. Kolejna, bardzo
ważna  część  zajęć,  czyli  ustalenie  planu  dnia:  uczniowie  wybierają  i  nazywają
poszczególne symbole i układają je na tablicy w odpowiedniej kolejności. Symbole
wykorzystujemy również podczas analizy kalendarza: określamy dni tygodnia, porę



roku, sprawdzamy pogodę. Przydatne są również tablice tematyczne, tablice wyboru,
dostosowane  do  aktualnie  omawianego  tematu.  Dedykowana  tablica  tematyczna
wykorzystywana jest również podczas śniadania, czy też wyboru aktywności własnej.

Uczniowie, którzy nie są w stanie porozumiewać się werbalnie, bez wsparcia
ich komunikacji są jedynie biernymi obserwatorami, nie są w stanie w pełni pokazać
i rozwinąć swojego potencjału intelektualnego i poznawczego. Często powoduje to
frustrację,  a  w  konsekwencji  pojawienie  się  zachowań  trudnych  i  zakłócających.
Dzięki  systematycznemu  modelowaniu  przez  nauczyciela  i  stosowaniu  narzędzia
komunikacyjnego,  użytkownik  AAC  może  z  czasem  w  sposób  swobodny
komunikować się i wyrażać własne myśli.

Warto w czasie zajęć edukacyjnych zachęcać uczniów do komunikacji w każdy
możliwy sposób.

Opracowała: mgr Agnieszka Jodłowiec
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