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Podstawy Alternatywnej  

i Wspomagającej Komunikacji 



AAC  - Augmentative and Alternative Communication 

 

Alternatywna – zastępcza, substytut 

Wspomagająca – wzmacnia i uzupełnia 

 

 

Komunikacja  - przekaz i odbiór informacji  

w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą  



Opóźniony rozwój mowy – wybrane przyczyny: 

- Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD) 

- Obniżenie funkcji uwagi i pamięci 

- Słabo rozpoznawalne i nieadekwatne do potrzeb wykorzystanie sygnał

ów dźwiękowych 

- Brak motywacji do odwzajemnienia emocji otoczenia 

- LAD - uszkodzenie mechanizmu wrodzonych zdolności i gotowości do 

przyswajania języka (brak zsynchronizowania reakcji ruchowych z dźw

iękami wypowiedzi innych oraz brak rytmizacji czynności)  

- Osłabienie funkcji manipulacyjnych 



Rodzaje systemów komunikacji AAC: 

- Graficzne - przekaz za pomocą znaków w postaci obrazków, liter itp. 

(wymaga korzystania/posiadania przy sobie pomocy komunikacyjnych) 

- Manualne - gesty i systemy gestów, naturalne  

(wymagana sprawność manualna, rozwinięta pamięć motoryczna) 

- Dotykowo-przestrzenne - przedmioty do wskazywania, przydatne 

podczas aktów wyboru  

(dobrze sprawdza się tylko w początkowej fazie wprowadzania AAC 

oraz dla użytkowników z upośledzeniem w stopniu głębokim) 

- Dźwiękowe (syntezatory mowy są drogie, przeznaczone tylko osób z 

zaburzeniami ekspresji języka, najmniej bezpośrednia) 



Wybór odpowiedniej metody AAC poprzedzony jest diagnozą i zależy od: 

- Możliwości fizycznych użytkownika 

- Możliwości intelektualnych użytkownika 

- Motywacji i emocji, inicjatywy i reakcji na bycie zrozumiałym lub nie 

- Środowiska dziecka: partnerzy w komunikowaniu się  

 



gesty + symbole graficzne 



Znaki graficzne: 

PCS PIC 

(Piktogramy) 

Makaton ISAAC  

 Bliss System 





Komunikatory 



Książki do komunikacji/paszport komunikacyjny: 



Od czego zacząć? 

- Nazywanie tego co robi, czuje dziecko: „Widzę, że się uśmiechasz. Myś

lę, że lubisz oglądać bajki.” (bycie głosem dziecka) 

- Daj dziecku możliwość dokonywania i przeżywania konsekwencji własn

ych wyborów 

- Wykorzystaj każdą sytuację do modelowania na tablicach do komunika

cji 

- Modeluj o tym co Ty czujesz, co Ty robisz, jak się czujesz. 

- Pomimo, że dziecko słyszy, rozumie mowę – komunikuj się za pomocą 

AAC 

 





 

 

 

 

🚫 NIE:  ✓ Dobra praktyka: 

🚫 oczekuj, że użytkownik będzie wiedział jak 

używać komunikacji 

✓ modelowanie komunikacji 

🚫 mów cały czas ✓ przyglądaj się uważnie 

🚫 zapominaj o naprowadzaniu ✓ hierarchia podpowiedzi 

🚫 ucz tylko próśb ✓ funkcjonalne słownictwo 

🚫 podpowiadaj zbyt szybko ✓ zaczekaj 10-20” przed następną podpowiedzią 

🚫 wprowadzaj tylko rzeczowników ✓ różnorodne, opisowe słownictwo 

🚫 skupiaj się na niepotrzebnych słowach ✓ kodowanie kolorami części mowy 

🚫 usuwaj gestów, symboli ✓ stała lokalizacja symboli 

(powtarzające się symbole zawsze w tym samym 

miejscu) 

🚫 poganiaj ✓ czas na przejrzenie i naukę systemu 

🚫 trzymaj książki/tablicy/programu u siebie ✓ komunikator zawsze dostępny dla użytkownika 

🚫 oczekuj odpowiedzi od razu ✓ pytania zamknięte 

🚫 oczekuj, że uczestnik nauczy się mówić  i 

myśleć o komunikacji 

✓ wszyscy uczestnicy komunikacji stosują 

komunikator 

 

 

 

 





Bądź uważnym partnerem komunikacji: 

- Dostrzegaj komunikaty 

- Nazywaj intencje i zachowania dziecka 

- Wspomagaj przekaz: wskazuj palcem, bądź  

wyrazisty 

- Buduj wspólne pole uwagi: fizycznie ogranicz  

przestrzeń, stosuj regułę naprzemienności  

- Mów dziecku co zrozumiałeś 

- Bądź konsekwentny w swoich strategiach komunikacyjnych – postę

puj tak samo 


