
KOMUNIKACJA

WSPOMAGAJĄCA I ALTERNATYWNA

(ang. Augmentative and Alternative Communication – AAC)

WPROWADZENIE



ZACHĘCAM DO RÓWNOCZESNEGO SŁUCHANIA 

LUB 

DO POSŁUCHANIA ;-)

https://youtu.be/BwBG_H5oYos - AKURAT - Lubię Mówić 

Z Tobą (official audio)

https://youtu.be/BwBG_H5oYos


WAŻNE DATY I FAKTY

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Wspomagającej i Alternatywnej 
Komunikacji (patrz W. Loebl)- 1983 rok w Toronto,

- Idea AAC w Polsce- przełom lat osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych XX wieku,

- Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”- 1999 rok,

- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanada- miejsce powstania i 
rozwoju wiedzy naukowej, praktycznej, technologicznej w dziedzinie 
AAC.



DEFINICJE

KOMUNIKACJA  WSPOMAGAJĄCA- „…proces 

wspomagania zdolności mówienia…”(J.Błeszyński,2006)

KOMUNIKACJA  ALTERNATYWNA- „…proces 

przyswajania zastępczych sposobów dla zapewnienia 

substytutu braku mowy dźwiękowej.”(J.Błeszyński,2006)



CO TO JEST AAC?

• AAC- metody, działania wspierające komunikację osób 

mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

• AAC- wspiera budowanie tożsamości osoby 

niemówiącej, pozwala stać się autonomiczną jednostką. 



Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze 

wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych 

wobec osób niemówiących.



DLA KOGO ?

KAŻDEJ OSOBY, KTÓRA MA PROBLEMY W ZAKRESIE 

EKSPRESJI I/LUB ROZUMIENIA MOWY.



• Komunikacja wspomagająca jest także pomocna w 

przypadku osób, które używają mowy, ale ich artykulacja 

jest niezrozumiała dla otoczenia. W takiej sytuacji AAC 

pełni rolę uzupełniającą mowę.



• Komunikacja alternatywna przeznaczona jest dla osób, 

które nie mogą mówić (np. osoby z afazją motoryczną) 

lub nie używają mowy do komunikacji, często mając także 

problemy z rozumieniem mowy (osoby z autyzmem, 

upośledzeniem umysłowym, afazją sensoryczną).



• „Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest 

złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i 

kontaktowania ze sobą nawzajem-nie tylko jednym 

sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to 

podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. 

Co więcej jest to podstawowa ludzka siła” (Williams, 

2000)



ZROZUMIENIE…AKCEPTACJA….

• Zachowanie osób, dzieci, szczególnie niepełnosprawnych 

- krzyk, płacz, zachowania agresywne lub izolacja. 

Komunikacja w tej sytuacji przybiera inną forę niż „mowa”.

Najbliżsi, najczęściej rodzina, rozpoznaje zakodowaną 

informację, w zachowaniu opisanym powyżej, ale nie warto 

a nawet nie można, komunikacji ograniczać do niewielkiej 

grupy odbiorców. 



UŻYTKOWNICY AAC

- osoby całkowicie pozbawione zdolności mówienia,

- osoby mówiące, które nie realizują funkcji 

komunikacyjnych, 



TRZY GRUPY UŻYTKOWNIKÓW AAC:

1. Osoby z zaburzeniami ekspresji językowej – rozumieją mowę innych, 
ale same nie mogą mówić.

CEL  AAC- zapewnienie sposobu porozumiewania się, stałego sposobu 
ekspresji językowej.

2. Osoby wymagające języka alternatywnego – osoby, które mają poważne 
problemy z rozumieniem mowy.

CEL  AAC- komunikacja alternatywna staje się podstawowym sposobem 
porozumiewania się, stworzenie możliwości nauki rozumienia i używania 
alternatywnego środka komunikacji bez potrzeby stosowania mowy 
werbalnej.

3. Osoby wymagające wsparcia językowego- mówią, ale wypowiedzi są 
zniekształcone i niezrozumiałe.

CEL AAC- ulepsza ekspresję językową.



DOBÓR SŁOWNICTWA

• WIEK UŻYTKOWNIKA- BADANIA NAD JĘZYKIEM I 

ZNAJOMOŚĆ PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWYCH,

• FUNKCJE KOMUNIKACJI- FUNKCJONALNOŚĆ ( 

UPOMINANIE SIĘ O PRZEDMIOTY I AKCJĘ NP. 

JESZCZE !, JA CHCĘ…), wskazywanie prośby o spacer, 

czytanie, cukierka etc.,

• KONTEKST I PARTNER- różny charakter wypowiedzi w 

miejscach: dom- szkoła, z osobami: nauczyciel- mama 



• przedmioty i osoby z najbliższego otoczenia,

• rzeczowniki – czasowniki – określenia – zwroty 

konwersacyjne – pytania,

• słownictwo najbliższe emocjonalnie dziecku,

• słownictwo związane z czynnościami rutynowymi,

• słownictwo związane z aktywnościami, w których dziecko 

uczestniczy.



WYBIERZ  AKTYWNOŚCI, DO 

KTÓRYCH POTRZEBUJESZ TABLICY
1. Wybierz słowa, wyrażenia i zdania, których potrzebujesz.

2. Wybierz symbole, które będą je reprezentować.

3. Zorganizuj słownictwo na stronie tak, by ułatwić dostęp 

fizyczny i funkcjonalne użycie.

4. Wprowadź okazje do częstego użycia tablicy z 

wybranym słownictwem.

5. Koryguj.



• Czy słowa są interesujące dla dziecka?

• Czy reprezentują różne funkcje komunikacyjne?
(pytanie, prośby, komentarze, pozdrowienia,
protest itd.)

• Czy mają potencjał do częstego używania?

• Czy reprezentują różne kategorie słownictwa?
(osoby, czynności, cechy, pytania itd..)

• Czy odbijają najważniejsze elementy dziejącej
się czynności?

• Czy pozwalają rozmawiać o czymś nieobecnym?

• Czy są łatwe do użycia i zrozumienia?

• Czy odpowiadają wiekowi, płci, poziomowi
rozwoju dziecka?



JAK ZACZĄĆ PRACĘ Z MAŁYM 

DZIECKIEM DO 3. R. Ż.?

- nawiązanie kontaktu w zabawie

- naprzemienność – dialog

- jeszcze/koniec

- etykiety

- tablice kontekstowe

- promowanie wokalizacji



JAK ZACZĄĆ PRACĘ Z DZIECKIEM Z 

MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM?

- sprawczość

- wybory

- etykiety

- „ja”

- zabawa

- kontrola otoczenia

- tak/nie



JAK ZACZĄĆ PRACĘ Z DZIECKIEM Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ?

- kontakt w zabawie

- sprawczość

- jeszcze/koniec

- wprowadzanie pojęć

- tablice wyboru

- „ja”



HIERARCHIA SYMBOLI :

– przedmioty rzeczywiste (buteleczka do baniek
mydlanych jako symbol robienia baniek),

– miniaturki przedmiotów (malutkie łóżeczko lalki jako
symbol „Idziemy spać”)

– przedmiotu kojarzący się z czynnością (łyżka jako
symbol jedzenia)

– fragment materiału (kawałeczek ręcznika jako symbol
mycia się)

– opakowania jedzenia

– fotografie

– kolorowe obrazki

– czarno-białe obrazki

– rysunki liniowe

– symbole

– litery



METODY A KOMPETENCJE 

UŻYTKOWNIKA
UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE- KONCEPCJA ROZWOJU 
PIAGETA

WAŻNE : PAMIĘĆ ODTWÓRCZA, ROZPOZNAWCZA?

PAMIĘĆ ODTWÓRCZA- SYSTEMY GESTÓW: COGHAMO, 
SYSTEM DUŃSKI, JĘZYK MIGOWY, ALFABET PALCOWY.

PAMIĘĆ ROZPOZNAWCZA- KONKRETY, FOTOGRAFIE, 
PIKTOGRAMY, PCS ITP..

PAMIĘĆ ODTWÓRCZA I ROZPOZNAWCZA- SYSTEM BLISSA, 
ALFABET LITEROWY, SYLABOWY, LITEROWO- SYLABOWY



WYBÓR METODY POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD:

• możliwości fizycznych: sprawności ruchowej, manualnej, 

napięcia mięśniowego; możliwości wskazywania znaków, 

wykonywania gestów, stanu wzroku, słuchu;

• możliwości intelektualnych: pamięci, percepcji, 

myślenia, uwagi, funkcji symbolicznych;

• motywacji i emocji, inicjatywy i reakcji na bycie 

zrozumianym lub nie;

• środowiska dziecka: partnerzy w komunikowaniu się, 

rodzina, rówieśnicy, nauczyciele, terapeuci.



BRAK MOWY

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIEMÓWIĄCE:

- ZABURZONE PROCESY ANALIZY I SYNTEZY

- OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZADAWANIA PYTAŃ

- TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU

- TRUDNOŚCI Z PRZEKAZANIEM WIEDZY

- TRUDNOŚCI W ZAKRESIE GENERALIZACJI

- CZASOCHŁONNOŚĆ UCZENIA SIĘ I WYPOWIADANIA

- NEGATYWNE SKUTKI DLA ROZWOJU OSOBOWOŚCI

- NIEZASPOKOJONE POTRZEBY

- UBOGI PRZEBIEG ROZMOWY LUB JEJ BRAK,ROZMOWA 
JEDNOSTRONNA

- BRAK MOŻLIWOŚCI WYBORU CHARAKTERU 
WYPOWIEDZI



KLASYFIKACJA ZNAKÓW ( SYMBOLI)

• graficzne

• manualne

• przestrzenne

• dźwiękowe



POMOCE KOMUNIKACYJNE

• Pojedyncze symbole – etykiety

• Tablice wyboru

• Tablice tematyczne

• Tablice uczestnictwa

• Tablice kontekstowe



Przestrzenno-dotykowe- trójwymiarowe

- Przedmioty

- Miniatury przedmiotów

- Fragmenty przedmiotów

- Klocki Premacka



Dotykowe:

- system Braille'a

- Alfabet punktowy do dłoni Tadoma



MANUALNE

• - gesty naturalne

- język migowy i migany

- alfabet palcowy

- Makaton (manualno-graficzny)

- Słownik Duński

- Coghamo



GRAFICZNE

• - zdjęcia

- obrazki

- PCS

- Piktogramy PIC

- Bliss

- sylaby

- pismo



Aktualne sposoby porozumiewania

się – rozumienie mowy
• czynnik kontekstu sytuacyjnego

• wskazywanie osób i przedmiotów z najbliższego 

otoczenia

• wykonywanie prostych poleceń

• testy obrazkowe:

– Test Pojęć Podstawowych A. Boehm

– Test Khomzi

– Afa Skala

– inne testy obrazkowe



FUNKCJONALNA I SPONTANICZNA 

KOMUNIKACJA
1.Funkcjonalna – użyteczna, zrozumiała, akceptowalna 

przez innych, pozwala na zdobycie określonych celów np. 

ciastko.

2.Spontaniczna – oznacza, iż mowa lub użycie AAC nie 

jest kierowane i nie jest odpowiedzią na pytanie z 

zewnątrz, lecz wynika z wewnętrznej potrzeby.



UŻYCIE AAC A ROZWÓJ MOWY

Studia przypadków i badania nad użyciem AAC w celu rozwoju 
mowy u osób z autyzmem i innymi deficytami w zakresie 
komunikacji:

– mowa jest najbardziej efektywnym sposobem komunikacji. 
Jeśli osoba może mówić, to będzie mówić. (Cumley, 1997)

– AAC przyczynia się do wzrostu języka mówionego poprzez 
wpływ na umiejętności komunikacyjne i interakcje (Millar, 
Light&Schlosser, 2000)

– Osoby z autyzmem otrzymujące przekaz wspomagany od 
swoich partnerów komunikacji i używające VOCA z symbolami 
graficznymi w naturalnych sytuacjach, rozwijają zrozumiałą 
mowę (Romski&Sevcik, 1996).



UŻYCIE AAC A ROZWÓJ MOWY C.D.

1. AAC prowadzone z użyciem bazujących na symbolach 

tablic do porozumiewania rozwija częstotliwość i długość 

wypowiedzi ustnych, np. w trakcie czytania książek (Dexter, 

1998).

2. Wprowadzenie systemu wymiany symboli (PECS) 

ułatwia rozwój mowy u 50%-89% dzieci (Schwartz, 

Garfinkle&Bauer, 1998; Bondy&Frost, 1998).



• Tablica obecności

- rozwija pojęcie „ja”

- zdjęcia, imiona lub znaczki symbolizujące dzieci

- ćwiczenia odpowiedzi na pytania: Kto? Gdzie? Kiedy? 

Dlaczego?



• Kalendarz

- Planowanie

- Rozmowy o przeszłości, przyszłości

- Dni tygodnia – symbole, kolory



MOŻLIWOŚCI RUCHOWE

• 1. Dostęp do pomocy komunikacyjnej:
– siedzenie (Jest mi wygodnie), ręka (Mogę sięgnąć ręką), 
głowa (Widzę)
2. Sposoby wyboru symboli:
– wybór bezpośredni:
• palec
• cała dłoń
• wskaźnik
• inna część ciała
– wskazywanie wzrokiem
• wybór pojedynczego symbolu
• e-tran (Biuletyn Stow. MBS 1/06)
• skanowanie
• kodowanie



POMOCE DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

– PODZIAŁ



1. ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE I CHARAKTER 

WYRÓŻNIAMY:

• pomoce rozwojowe i sytuacyjne – tablice wyboru; tablice 

uczestnictwa np. w zabawie czy czynnościach rutynowych 

wykonywanych wspólnie z dorosłym; tablice kontekstowe; 

tablice tematyczne; tablice do nauki konwersacji

• osobiste słowniki do komunikacji – np. tablica lub książka 

osobista



2. ZE WZGLĘDU NA POZIOM TECHNICZNEGO 

ZAAWANSOWANIA WYRÓŻNIAMY:

• pomoce proste, na niskim poziomie technologii – są to 
pomoce rozwojowe, sytuacyjne oraz osobiste, np. zestawy 
wydrukowanych na papierze znaków i przygotowanych do 
użycia: znaki na tablicach, znaki wydrukowane na papierze, 
zalaminowane i przyklejone na rzepę do dykty pokrytej 
wykładziną; obrazki umieszczone w wizytownikach

• pomoce elektroniczne; komunikatory – są to pomoce 
odtwarzające nagrany wcześniej głos; na takich 
komunikatorach może być odtwarzany pojedynczy komunikat, 
sekwencje komunikatów albo zestawy komunikatów według 
zaplanowanych i wydrukowanych nakładek papierowych

• pomoce wysokiej technologii – są to urządzenia 
komputerowe służące do porozumiewania się; mają one 
wbudowane oprogramowanie językowe, syntezator mowy, 
najczęściej za ekranem dotykowym



KLUCZ FITZGERALDA I KOD KOLORÓW

STWORZONY W 1929 ROKU JAKO POMOC DLA DZIECI 

GŁUCHYCH, DOSTOSOWANY DO POTRZEB 

NAUCZANIA STRUKTURY JĘZYKA

UKŁAD OD LEWEJ DO PRAWEJ

Kto?- osoby, Co robi?- czynności, Jaki?Jak?- przymiotniki, 

przysłówki, Co?- rzeczowniki, Gdzie?- miejsca.

UŁATWIENIE BUDOWANIA ZDANIA SŁOWO PO SŁOWIE



KOD KOLORÓW W POLSCE

OSOBY POMARAŃCZOWY

CZYNNOŚCI ZIELONY

OKREŚLENIA NIEBIESKI

POZOSTAŁE RZECZOWNIKI ŻÓŁTY

ZWROTY KONWERSACYJNE RÓŻOWY

INNE BIAŁY



PRZYKŁAD: „WIEM JAK TO POWIEDZIEĆ”



ZASTOSOWANIE KODU KOLORÓW

- ZAPAMIĘTYWANIE,

- DOSTĘP DO SŁOWA

- KATEGORIA GRAMATYCZNA



KOLEJNOŚĆ TWORZENIA 

WYPOWIEDZI 
OSOBA + CZYNNOŚĆ

OSOBA + CZYNNOŚĆ+ RZECZ

OSOBA + CZYNNOŚĆ + OKREŚLENIE + RZECZ

PYTANIA



KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKIEM 

AAC
• -CIERPLIWOŚĆ- WYPOWIEDŹ ZA POMOCĄ AAC ZAJMUJE 

WIĘCEJ CZASU, CZEKAJ DO KOŃCA

• -ZWRACAMY UWAGĘ NA MOWĘ CIAŁA- MIIKĘ, 
WOKALIZACJĘ, GESTY

• -OBSERWACJA SYGNAŁÓW, KTÓRE OGĄ OZNACZAĆ ŻE 
UŻYTKOWNIK CHCE COŚ POWIEDZIEĆ

• -NIE ZAKŁADAJ ŻE WIESZ CO UŻYTKOWNIK AAC CHCE 
POWIEDZIEĆ

• - ZADAWAJ JEDNO PYTANIE NA RAZ

• - ZADAWAJ PYTANIA OTWARTE

• - INTERPRETACJA W PRZYPADKU SŁÓW KLUCZOWYCH 
KIEDY BRAKUJE ZDAŃ- UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJA 
INTERPRETACJA JEST WŁAŚCIWA

• - MÓW OTWARCIE, KIEDY NIE ROZUMIESZ WYPOWIEDZI



JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ METODĘ 

AAC?



• jako stała metoda komunikacji – u dzieci, które nie mają 

szans lub szanse są niewielkie na rozwój zrozumiałej 

mowy w wyniku dużych zaburzeń nadawania lub/i 

rozumienia mowy



• jako czasowa metoda komunikacji – dla dzieci, które 

potrzebują motywacji do rozwijania komunikowania się, 

ale też dla dzieci, u których narasta frustracja z powodu 

braku możliwości wyrażenia swoich potrzeb czy myśli



• jako metoda specjalistycznej strategii uczenia się – dla 

dzieci z zaburzeniami mowy.



• Wybierając wspomagającą lub alternatywną metodę 

komunikacji pod uwagę należy brać:



• intelektualne możliwości dziecka – koncentrację uwagi, 

rozumienie znaków i słów; należy zastanowić się czy 

system komunikacji będzie opierać się na zdjęciach, na 

obrazkach, na symbolach, a może literach



• percepcja wzrokowa – ostrość widzenia, wodzenie 

wzrokiem – są ważne przy wyborze wielkości znaków i ich 

rozmieszczaniu na tablicy



• percepcja słuchowa – poziom ubytku słuchu, czy należy 

wspomóc się aparatem słuchowym



• możliwości motoryczne dziecka – możliwość 

wskazywania znaków, wykonywania gestów, umiejętności 

potrzebne do obsługiwania pomocy komunikacyjnej



• indywidualne preferencje dziecka



• możliwości przystosowania środowiska dziecka, w którym 

miałoby używać AAC, do określonej metody



Zaburzenia  komunikacji  językowej  u  

osób  z  autyzmem:
• Autyzm a rozwój języka

- Około 50% autystów funkcjonuje na takim poziomie II, jak 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

- 50% osób z autyzmem nigdy nie rozwija na tyle mowy, by 
mogła służyć ona do komunikacji,

- 25% z tych, którzy mówią, rozwijają echolaliczną i nietypową 
werbalną i niewerbalną komunikację,

- główny problem w uczeniu się języka przez osoby 
autystyczne polega na trudnościach w zakresie użycia
pragmatyczno-semantycznego

za: K.Drager, J.Light, E. Angert, E.Finke, H.Larson, L.Venzon, J.Johnson, K.Shemeley 'AAC 
and Interactive Play: Language Learning in Children with Autism', ASHA 2005



• - Dzieci autystyczne przejawiają mocno ograniczony 

repertuar funkcji komunikacyjnych

- Nie rozwijają społecznej funkcji komunikacji.

- dzielenie uwagi

- przenoszenie uwagi

- wymiana/dialog



UWAGA

Alternatywna/wspomagająca metoda komunikacji, którą 

wybierzemy na początku, nie będzie idealna na zawsze. 

Umiejętności, możliwości i preferencje dziecka będą się 

zmieniać z czasem np.: 

- dziecko, które przebywa jedynie w domu,

- dziecko, które zacznie chodzić do przedszkola,

- dziecko, które zacznie uczestniczyć w dodatkowych 

zajęciach, np. rehabilitacji, czy edukacji. 



• Ważną a nawet najważniejszą rolę w doborze słownictwa 

do pierwszych pomocy rozwojowych i sytuacyjnych, 

odgrywają rodzice.( rodzice najlepiej wiedzą jak często 

ich dziecko komunikuje o jedzeniu/piciu, o zabawkach, o 

zabawie, o kolegach, o innych zajęciach, jak często prosi 

o pomoc. To rodzice pomagają nam w rozpoznawaniu 

obszarów emocjonalnego zaangażowania się dziecka.);

wskazują: czy ich dziecko lubi oglądać Kubusia Puchatka 

w telewizji czy może Smerfy; rodzice wiedzą, czy dziecko 

lubi bańki mydlane, a nie lubi poruszających się zabawek



• Pamiętajmy również o tym, że dziecko- nauczy się 

używać AAC jeśli zapewnimy mu stałą obecność jego 

pomocy rozwojowych i sytuacyjnych, a w przyszłości 

osobistego słownika do komunikacji (czy to w postaci 

tablicy czy książki).



• - 5 ROK ŻYCIA- KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU 

JĘZYKOWEGO

• - 3 ROK ŻYCIA – KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI 

KOMUNIKACYJNYCH





FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

• REGULUJĄCA- Co chcesz?-tablica wyboru; rzeczowniki 

(przedmioty, osoby), wyrażanie prośby: koniec, jeszcze

czasowniki: chcę, nie chcę.

Postępowanie:

1. ODCZYTAĆ SYMBOL

2. ZINTERPRETOWAĆ 

3. ROZWINĄĆ wypowiedź dziecka

4. ODPOWIEDZIEĆ



FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

• FUNKCJA KOMENTUJĄCA- komentarze, wyrażanie 

emocji, zwroty konwersacyjne; słownictwo: przymiotniki 

wyrażające stosunek do rzeczywistości – dobre, niedobre, 

ładne, brzydkie,

łatwe, trudne, czasowniki - lubię, nie lubię, podoba mi się, 

nie podoba mi się, wyrażające czynności, wyrażenia 

ekspresyjne – hurra, brawo, ojej, teraz ja

Zapytaj:

- Które ci się podoba?

- Co jest dobre?

- Które jest ładniejsze?



FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

• FUNKCJA OPISOWA- budowanie zdań,

- Kod kolorów: Osoby, Przedmioty, zwierzęta, Czynności

Określenia (przymiotniki, przysłówki), Zwroty 

konwersacyjne, Stosunki przestrzenne, czas, 

- Klucz Fitzgerald

- Rozwijanie słownictwa



JAK ZACZĄĆ?

• Zacznij od tablic dotyczących życia codziennego i
ulubionych czynności i tematów.

• Używaj przekazu wspomaganego.

• Zadawaj odpowiednie pytania, które pomogą wybrać, 
skomentować.

• Zadawaj pytania, na które każda odpowiedź jest dobra.

• Nie każ dziecku „rozpoznawać” symboli.



Stopniowanie podpowiedzi

(wg dr. Georga Karlana)
- Pauza

- Podpowiedź niewerbalna

- Podpowiedź werbalna nie dosłowna

- Prośba o odpowiedź

- Podpowiedź gestem

- Częściowa słowna podpowiedź

- Modelowanie – naśladowanie

- Podpowiedź fizyczna



STOPNIOWANIE PODPOWIEDZI

• Pauza:

Dajemy dziecku czas i okazję na odpowiedź lub

rozpoczęcie komunikacji



STOPNIOWANIE PODPOWIEDZI

- Podpowiedź niewerbalna:

Mową ciała pokazujemy dziecku, że oczekujemy

odpowiedzi – oczekujące spojrzenie, pytające ręce itp.



STOPNIOWANIE PODPOWIEDZI

- Podpowiedź werbalna nie dosłowna:

Używamy pytania otwartego, bez pytania o szczegóły –

np. „I co teraz?”, „A wtedy?”, „Co teraz trzeba zrobić?



STOPNIOWANIE PODPOWIEDZI

- Prośba o odpowiedź:

Zadajemy bardziej konkretne pytanie: „Powiedz mi, co 

chcesz.” „Musisz mnie poprosić.” „Miałeś mi powiedzieć, co 

wczoraj robiłeś”



STOPNIOWANIE PODPOWIEDZI

- Podpowiedź gestem:

Można na kilka sekund pokazać symbol, bez dotykania, 

który dziecko ma wskazać, aby dać mu szansę, żeby samo 

zaczęło wypowiedź



STOPNIOWANIE PODPOWIEDZI

- Częściowa słowna podpowiedź:

Jeśli wciąż nie ma odpowiedzi, można dać początek 

zdania „Wczoraj byliśmy w...”, „Chciałeś zjeść...”



STOPNIOWANIE PODPOWIEDZI

- Modelowanie – naśladowanie:

Podpowiedz dziecku, co trzeba powiedzieć i pozwól mu to 

zrobić na tablecie. Np. „Wczoraj byliśmy w kinie.” Poczekaj, 

aż użyje tabletu.



STOPNIOWANIE PODPOWIEDZI

- Podpowiedź fizyczna:

Poprowadź rękę dziecka do właściwego przycisku.



Czynniki warunkujące prawidłową 

komunikację z dzieckiem używającym 

AAC:



• motywowanie dziecka do rozmów przy użyciu pomocy do porozumiewania się

• stwarzanie dziecku możliwości dokonywania wyborów

• utrzymywanie z dzieckiem kontaktu wzrokowego, rozmawiamy twarzą w twarz

• używanie gestykulacji i ekspresji mimicznej w czasie rozmowy

• zwracanie uwagi na niewerbalne komunikaty dziecka: wzrok, gesty, mimikę

• prowadzenie konwersacji: zadajemy dziecku pytania, odpowiadamy na pytania 
zadawane przez dziecko

• dawanie dziecku czasu na udzielenie odpowiedzi

• zawsze czekamy na odpowiedź dziecka

• nie używamy pytań zamkniętych, np. Fajnie było na zajęciach?, ale przede 
wszystkim otwartych, w których dziecko ma możliwość wyboru, np. Co chcesz 
jeść?

• nie ukrywajmy problemów ze zrozumieniem odpowiedzi dziecka „Czy mówisz, 
że chcesz bawić się ?”

• pomagajmy dziecku osadzać jego komunikaty w czasie: „Mówisz o tym, co się 
wydarzyło?”; „Mówisz o tym co będzie się dziać”

• zawsze pytajmy dziecko, czy skończyło już mówić.



• dziecko lepiej rozumie świat i to, co do niego mówimy, dzięki temu czuje się 
bezpieczniej

• dziecko dokonuje wyborów, dzięki temu jest niezależne i samodzielne

• dziecko może wyrażać swoje prośby i potrzeby; być lepiej rozumianym przez 
inne osoby

• dziecko może rozmawiać nie tylko z mamą/tatą, ale też np. ze swoim terapeutą 
– poszerza się w ten sposób krąg partnerów komunikacyjnych

• rozwija się poznawczo – poznaje nowe rzeczy, zdobywa nowe informacje

• dziecko może mówić nam o tym, co było lub o tym co będzie – może nam 
opowiedzieć o swoich urodzinach; o wycieczce do ZOO

• może zadawać nam pytania

• może aktywnie uczestniczyć w sytuacjach komunikacyjnych; nie pozostaje 
bierne

• symbole AAC są idealnym sposobem na pokazanie dziecku, że jego sposób 
komunikacji „działa” i w ten sposób motywować dziecko do mówienia

• symbole AAC są pomocne dla dzieci, które mówią słabo; pomagają w byciu 
zrozumianym

• symbole AAC wzmagają gotowość i motywację komunikacyjną

• na końcu, w sytuacji braku pojawienia się mowy, są one alternatywą dla 
komunikacji.



• Zaburzenia komunikacji obejmują problemy związane z 

mową, językiem i komunikacją. Mowa odnosi się do 

produkcji dźwięków, które umożliwiają jednostkom 

wyrażanie siebie, i obejmuje artykulację, płynność, głos i 

jakość rezonansu. 

• Język odnosi się do użycia systemu symboli, takich jak 

słowa mówione, język migowy, słowa pisane lub obrazy, 

które umożliwiają ludziom skuteczne porozumiewanie się. 

• Komunikacja odnosi się do każdego zachowania 

werbalnego lub niewerbalnego, które wpływa na 

zachowanie, myśli lub postawy innej osoby.



• Zaburzenia komunikacji mogą się wahać od prostych 

powtórzeń dźwięków, takich jak jąkanie, poprzez 

sporadyczną błędną artykulację słów, aż do całkowitej 

niemożności użycia mowy i języka do komunikacji. 

• Zaburzenia komunikacyjne obejmują: 

• zaburzenie mowy, zaburzenie dźwięku mowy, zaburzenia 

płynności (jąkanie), pragmatyczne zaburzenie mowy 

(zaburzenie komunikacji społecznej) oraz inne określone i 

nieokreślone zaburzenia komunikacyjne.



• Zaburzenia języka mają różny wpływ na dzieci i 

dorosłych. W przypadku dzieci, które nie używają języka 

normalnie od urodzenia lub które nabywają upośledzenie 

w dzieciństwie, zaburzenie występuje w kontekście 

systemu językowego, który nie został w pełni rozwinięty 

lub nabyty. 

Wielu dorosłych nabywa zaburzenia mowy z powodu 

udaru, urazu głowy, demencji lub nowotworów mózgu. 

Zaburzenia języka występują również u osób dorosłych, u 

których nie rozwinął się prawidłowy język z powodu 

autyzmu dziecięcego, upośledzenia słuchu lub innych 

wrodzonych lub nabytych zaburzeń rozwoju mózgu



• Niektóre przyczyny zaburzeń komunikacyjnych obejmują 

utratę słuchu, zaburzenia neurologiczne, uszkodzenie 

mózgu, uszkodzenie strun głosowych, autyzm, 

niepełnosprawność intelektualną, nadużywanie leków, 

upośledzenia fizyczne, takie jak rozszczep wargi lub 

podniebienia, zaburzenia emocjonalne lub psychiatryczne 

oraz zaburzenia rozwojowe. Często jednak przyczyna jest 

nieznana. Szacuje się, że 10% populacji w każdym wieku 

i każdej płci, doświadczyło lub żyje z jakimś zaburzeniem 

komunikacji.



EKSPERYMENT

PROSZĘ NAPISAĆ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO NA 1 

KLAWIATURZE ORAZ TO SAMO WYKONAĆ NA 2 

KLAWIATURZE.







OMÓWIENIE

1. RÓŻNICA W CZASIE WYKONANIA ZADANIA.

2. SZUKANIE LITER NA 2 KLAWIATURZE.

3. IINTUICYJNE, PAMIĘCIOWE WYKONANIE ZADANIA 

NA 1 KLAWIATURZE.

4. O CZYM TO ŚWIADCZY I CO TO MA WSPÓLNEGO Z 

AAC?



TEN EKSPERYMENT POKAZUJE, ŻE CHOCIAŻ NIE 

UCZYLIŚMY SIĘ SPECJALNIE UKŁADU LITER NA 

KLAWIATURZE(1) TO Z JAKIEGOŚ POWODU 

INTUICYJNIE PISZEMY I SZYBKO ODNAJDUJDEMY 

LITERY. JEŚLI POPROSZĘ, ŻEBYŚCIE PAŃSTWO 

NARYSOWALI CAŁĄ KLAWIATURĘ TO WYKONACIE TO 

ZADANIE CZĘŚCIOWO LUB MINIMALNIE A NAWET W 

CALE.



TAK SAMO NIE UCZYMY UŻYTKOWNIKA AAC SYMBOLI, 

NIE MUSI PAMIĘTAĆ SZCZEGÓŁÓW ZWIĄZANYCH Z 

SYMBOLEM. LICZY SIĘ UKŁAD, KONTEKST, 

POWTÓRZENIE WIEOLKROTNE UŻYCIA, STAŁOŚĆ 

DOSTĘPU DO NP. SYMBOLU.



EKSPERYMENT II

• PROSZĘ NARYSOWAĆ Z PAMIĘCI LOGO JAKIEGOŚ 

ZNANEGO SKLEPU LUB RESTAURACJI…A 

NASTĘPNIE SPRAWDZIĆ WYGLĄD RZECZYWISTY W 

INTERNECIE.

• WYDAJE SIĘ, ŻE ZNAMY WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY A 

NAWET DZIECI WIEDZĄ, ŻE DANE LOGO NALEŻY DO 

SKLEPU ODZIEŻOWEGO, RESTAURACJI, SŁODYCZY 

ETC. W RZECZYWISTOŚCI UTRWALONY JEST OGÓŁ 

LOGO BEZ SZCZEGÓŁÓW A JEDNAK ODNAJDUJEMY 

TO CZEGO SZUKAMY.

• ZACHĘCAM DO SPRAWDZANIA INFORMACJI I 

ZADAWANIA PYTAŃ.



SZKOLENIA

dr Magdalena Grycman prowadzi szkolenia oraz super wizje 

dla placówek oświatowych- niekwestionowany autorytet AAC 
(niepełnosprawności wielorakie) 
https://www.facebook.com/drMagdalenaGrycman/

• Ewa Przebinda,  Ewa Grzelak- szkolenia (niepełnosprawności 
wielorakie), Mówik, 
http://www.mowik.pl/szkolenia/szkolenia_mowik
http://www.centrumincorpore.pl/…/517-praktyczny-kurs-altern…

https://www.facebook.com/drMagdalenaGrycman/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARACRwcU8yuETDpIrpn-7LYDCFHG74nxkCxELLdetnwXtJ4P-rs8eZ3nza8Tpqyp7kJqFEHILfYm-I1PGZihIx3Na-WTuF7EoEJQvRtqTyR3RuDaegg1GHRSy0O-ppbc2KYtXGNMSPxZwFJ3NvgWMYjOXdfO2YNiDsW2JOx65mSk0SVfCygG7Qsx9rl6o7HtYSnrfGSezXt8KqWNlBUBUW-WzKILYYY8egGcI6Tif4kx1E2Loxw-aD3FwMBjgiMKrN8-_xNSXBzxq2RVj2ky_6bqyH3EpiiOnzPhokcyO_mkDsq-zkQ7pIuDpA3jZguipd1-gCnSk32eEAL4fSIzR-AkIvmv&__tn__=K-R
http://www.mowik.pl/szkolenia/szkolenia_mowik
http://www.centrumincorpore.pl/index.php/edukacja/szkolenia/39-fundacja/szkolenia/517-praktyczny-kurs-alternatywnych-i-wspomagajcych-metod-porozumiewania-si-aac-cz-1


• Alina Smyczek- szkolenia AAC (niepełnosprawności wielorakie) 

https://www.facebook.com/pg/Przysta%C5%84-Szkraba-

O%C5%9Brodek-Terapeutyczny-Poradnia-

135894513275645/events/?ref=page_internal

http://www.egoselect.pl/Szkolenia-id29.html

• Aldona Mysakowska - Adamczyk, Anna Janus, Agnieszka Pilch -

szkolenia AAC (niepełnosprawności wielorakie) 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-M%C3%B3wi%C4%87-

bez-S%C5%82%C3%B3w-ISAAC-Polska-

146536486853/?hc_ref=ARQ8azzNsvmFZvvJe0B5MViZ6a-

MWPzrM1a7GOicDYQk2_bjk72kdDBU2MGxH6I7jkc

https://www.facebook.com/pg/Przysta%C5%84-Szkraba-O%C5%9Brodek-Terapeutyczny-Poradnia-135894513275645/events/?ref=page_internal
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.egoselect.pl/Szkolenia-id29.html&h=AT3XoDABmnhewkYrCmxrk4z2uHcWwwyVrk-pkcfRpKNZbHWmqPnnOzZOPeX8ojHbz21pB9L8exEDSoaL_qTBN9q55Ra5zT9TJncCJsqljQW4eRvlHKet_xAfWVxMxtsz7yJxOiPq7DuycWcSDUyWMc-cQxJLtWA9Lp8wutciOkA2rqXDJQf0YxcHOXSTA5w8K2N4kwjWmE3peqBmpt3DrFmS8Fc_sBnarnRFrs0ysO53CwV5ePim4-S7gqQImjFlmdKNZ4yfujl0qUG0tYTGofyNnOvjqCaf4lqlU5fwze_B3Vm2dAe0HXjg_NiHIblNtJy1e_xnjN2tjpfyZS9Ruw4wF4ssntM-WxZoHBHAZad7K20BjGjjoxKAXhnrCHDZDd5gtTHius5w7fggIISP4ob5Yhy0jZZq69vITBr6SiFplPSQ6EYaNF079kxO53vGNAwVgNfV8IDS3Wu-quHKCqaJYy_YUsEQO40jM0vaatNBv8Gpp0-DfdZzRsdzla1LhXYQvRbzwvv_rIExNYsbrfa8Pz-gIobMu8K88x2oXSUlbxZymGP9PKMvtkYDJa7bH1n5F4vDPzn1jRK_ijk56labuudQUP7rgwtYuEF9v_P6S0cUgWi_rZgn2xE3jh3VuldQJasadFEhp2Y_m7LhHfY
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Mówić-bez-Słów-ISAAC-Polska-146536486853/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARACRwcU8yuETDpIrpn-7LYDCFHG74nxkCxELLdetnwXtJ4P-rs8eZ3nza8Tpqyp7kJqFEHILfYm-I1PGZihIx3Na-WTuF7EoEJQvRtqTyR3RuDaegg1GHRSy0O-ppbc2KYtXGNMSPxZwFJ3NvgWMYjOXdfO2YNiDsW2JOx65mSk0SVfCygG7Qsx9rl6o7HtYSnrfGSezXt8KqWNlBUBUW-WzKILYYY8egGcI6Tif4kx1E2Loxw-aD3FwMBjgiMKrN8-_xNSXBzxq2RVj2ky_6bqyH3EpiiOnzPhokcyO_mkDsq-zkQ7pIuDpA3jZguipd1-gCnSk32eEAL4fSIzR-AkIvmv&__tn__=K-R


• Ewa Cieślińska- szkolenia AAC 
https://www.promykslonca.pl/wr…/938-komunikacja-alternatywna

• PECS Pyramid Polska- Magdalena i Marek Kaźmierczak - szkolenia z 
metody PECS (autyzm i inne niepełnosprawności)- komunikacja z 
wykorzystaniem symboli obrazkowych http://www.pecs-
poland.com/training.php

• Makaton Polska (dr Bogusława Kaczmarek)- system AAC oparty o 
gesty http://www.makaton.pl/?grafik-szkolen-br-2017-2018,72

• Akademia Mogę Potrafię Chcę (Katarzyna Łuszczak)- komunikacja za 
pomocą wzroku- eyetracking http://www.trex.webd.pl/mpc/

• Monika Jerzyk- szkolenia oraz super wizje dla placówek oświatowych 
(niepełnosprawności wielorakie) 
https://www.facebook.com/GadatekCentrumRozwojuPorozumiewania/

https://www.promykslonca.pl/wrocaw/938-komunikacja-alternatywna
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.pecs-poland.com/training.php&h=AT0f7qwfWO7MGFGeWByqr4TflflqvZUaietRATYAgTHQqjl7rE7nxO_omwZpuIc69CZIBgZrtrbKckkesHk4CDHhuWPBg1G_z3AMPGW6SPiUT7akUaE3LBLwyMPtdoTNGzNMkDFgMe1iwuuxLFWsO6MnDYP1qO6g44lEPciNww71KU-VynATe_s1oewuJcB86M-ao7rzeUfp-BlNACZMuwHkDJWMHL_5ifhJkGi-OmdZrwGstZQN6a1ZAC0DOpebzMx0D56FtmmYSkuxfjOCRELE4uejmen-66oaWY4ZZkDIO0Q3a76n0eZQHHqWSyaqyzLHaEh9jeXRTuj2J0RJiZlrRNYea76g3oyIyVNiBdjj7oa2DBNxUt_AIEO38QhpCP7EojpC63XtUz-ClyyLbhlY11Mfv83213nJVTz6vrCeCLuyuil8XrfUKXCTc2JdeWXzzh3kqCkd4_VeiX-SXx8LVRqINr1VNF0PpIHLgihSsaW2v5AmNbnjCDQqacgtPfDw8PTSwdYXXGZcU5cBFw7s-5hpEBRcIvg_1cEAGdUf0mKrHI20nUpo2KnojJ-MVJ9euSHExljTj5-zecSFCYOHFS575nbYmIzEAd5t-CY7qhkiuc7YRZJfbdQwFjym59sk_gtktpCd0K0J7dRKl94
http://www.makaton.pl/?grafik-szkolen-br-2017-2018,72
http://www.trex.webd.pl/mpc/
https://www.facebook.com/GadatekCentrumRozwojuPorozumiewania/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARACRwcU8yuETDpIrpn-7LYDCFHG74nxkCxELLdetnwXtJ4P-rs8eZ3nza8Tpqyp7kJqFEHILfYm-I1PGZihIx3Na-WTuF7EoEJQvRtqTyR3RuDaegg1GHRSy0O-ppbc2KYtXGNMSPxZwFJ3NvgWMYjOXdfO2YNiDsW2JOx65mSk0SVfCygG7Qsx9rl6o7HtYSnrfGSezXt8KqWNlBUBUW-WzKILYYY8egGcI6Tif4kx1E2Loxw-aD3FwMBjgiMKrN8-_xNSXBzxq2RVj2ky_6bqyH3EpiiOnzPhokcyO_mkDsq-zkQ7pIuDpA3jZguipd1-gCnSk32eEAL4fSIzR-AkIvmv&__tn__=K-R


WARTO ZNAĆ

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym Na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 
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Dziecko, osoba 

uczy się porozumiewania w sytuacjach naturalnych. 

Celem nie jest nauczyć się odpoznawania

symboli, ale poznać ich siłę jako słów, 

które mogą coś znaczyć.


