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CZYM JEST AAC? 
 

AAC – Augmentative and Alternative 

Communication – Komunikacja wspie-

rająca i alternatywna – to pojęcie uży-

wane do opisania metod komunikacji, 

które mogą być wykorzystywane jako 

dodatkowa pomoc w przypadku zabu-

rzeń porozumiewania się za pomocą 

mowy. 

AAC to systemy oparte na znakach  

i gestach oraz pomocach ułatwiają-

cych porozumiewanie się, począwszy 

od tablic papierowych do urządzeń 

opartych na technologii komputero-

wej. AAC może być pomocne w rozu-

mieniu mowy i nadawaniu czytelnych 

komunikatów (ekspresji językowej). 

 

 

 

DLACZEGO LUDZIE 

UŻYWAJĄ AAC? 
 

 

Z powodu braku lub niewyraźnej mowy. 

Niektórzy ludzie, zarówno dzieci i doro-

śli, mają problemy z porozumiewaniem. 

Przyczynami tych zaburzeń mogą być: 

wylewy, urazy głowy, uszkodzenia neu-

rologiczne, niepełnosprawność intelek-

tualna, mózgowe porażenie dziecięce.  

Wszyscy od czasu do czasu używamy 

różnych sposobów komunikacji AAC 

np.: machamy ręką na pożegnanie, 

podkreślamy to, co mówimy wskazując 

na ludzi i przedmioty palcem, gestyku-

lujemy, jednak niektórzy ludzie są zależ-

ni od tego sposobu komunikacji przez 

cały czas. 

Pomaganie ludziom w komunikowaniu 

się podnosi jakość ich życia. Wzmacnia 

ich możliwości i niezależność, ułatwia 

uczenie się, udział w życiu społecznym, 

nawiązywanie przyjaźni. 

 

Czy AAC szkodzi rozwojowi 

mowy? 
 

AAC nie zatrzymuje procesu uczenia się 

mówienia, a w niektórych przypadkach 

ułatwia jego rozwój. Mowa jest szybsza  

i łatwiejsza niż AAC. Ludzie zawsze bę-

dą używali mowy, jeśli tylko będą  

w stanie mówić. Wszystkie formy komu-

nikacji powinny być wzmacniane – za-

równo tej werbalnej i pozawerbalnej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program Rozwoju Komunika-

cji MAKATON 
 

Jest to system prostych gestów i zna-

ków graficznych.  

Gesty Makatonu                                           

 

PIC – Pictogramy 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCS – Picture Communication 

Symbols 
 

Jest to system kolorowych symboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia wspomagająca 
 

Wszystkie rozwiązania z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń elektrycz-

nych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DLACZEGO AAC? 
 
Bo komunikacja jest podstawowym 

prawem człowieka i jest bardzo istotna 

dla jakości życia każdego człowieka.  

Ludzie używają komunikacji do:  

 podzielenia się uczuciami 

 wyrażenia swojej opinii 

 dzielenia się informacjami  

 zadania pytań, negocjowania 

 komentowania, protestowania  

 skarżenia, kłócenia się 

 opisywania, zachęcania, pouczania  

 wyrażenia zainteresowania lub 

braku  zainteresowania 

 

Czy trudno jest się komuni-

kować z użytkownikiem 

AAC? 
 

Komunikacja to proces dwukierunkowy, 

a jej skuteczność zależy od poczucia 

komfortu obu stron. Pierwszy raz kiedy 

rozmawiasz z kimś, kto używa AAC mo-

żesz mieć wrażenie, że jest trochę dziw-

ny i krępujący. Ale musimy pamiętać, 

że prowadzimy dialog z osobą, która 

używa AAC, a nie z systemem samym  

w sobie. Nie musimy rozumieć, jak sys-

tem AAC działa, ale powinniśmy słu-

chać tego, co dana osoba ma do po-

wiedzenia. To wymaga wysiłku z obu 

stron, ale jest tego warte. Jakikolwiek 

system AAC jest dużo lepszy, niż całko-

wity brak możliwości  w komunikowa-

niu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja jest esencją ludzkich inte-

rakcji i uczenia się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKALOG AAC 
 

Dziesięć rzeczy, które chciałbym, by 

mój nauczyciel i logopeda wiedzieli o 

AAC, (Patricia L. Mervine) 

Chciałbym, żeby... 

1. Cały zespół był przeszkolony w pro-

gramowaniu i używaniu mojego sys-

temu AAC. Mój „głos" nie powinien 

być mi zabrany tylko dlatego, że do-

rosły jest nieobecny bądź zajęty. 

2. Moje urządzenie AAC było zawsze 

naładowane i przez cały czas usta-



 

 

wione do mojego użytku. Inne dzieci 

mogą mówić przez cały dzień - na 

przerwie, podczas śniadania, w au-

tobusie, w sali gimnastycznej - więc 

nie zabieraj mi głosu, gdy jestem w 

klasie! 

3. Każdy dawał mi wystarczającą ilość 

czasu, bym powiedział, co myślę. 

Jeśli w rozmowie z Tobą komunikuję 

się za wolno, wymyśl sposób na 

szybsze otrzymywanie moich wia-

domości! 

4. Każdy dawał mi szansę wypowie-

dzieć się - nie tylko odpowiadać na 

pytania, ale i je zadawać, komen-

tować, dzielić się tym, co dzieje się 

w moim życiu i w mojej głowie! 

5. Żebyś dał mi czas na poznanie mo-

jego urządzenia do komunikacji i na 

zastanowienie, w czym może mi być 

pomocne, zanim zdecydujesz, że 

jest dla mnie nieodpowiednie. Hej, 

uczę się nowego języka i nie stanie 

się to z dnia na dzień!  

6. Mój system AAC miał więcej cza-

sowników i określeń niż rzeczowni-

ków. Jeśli zapełniasz mój system rze-

czownikami, ustawiasz sytuację bo-

dziec/odpowiedź, a ja mogę komu-

nikować DUŻO więcej, niż to.  

7. Przestał tak bardzo zwracać uwagę 

na ortografię i gramatykę, i po pro-

stu pozwolił mi uwolnić myśli! 

8. Posłuchaj innych dzieci w moim 

wieku i zauważ, o czym mówią,         

a następnie daj mi dostęp do tych 

tematów i wyrażeń. Bez urazy, ale 

chcę brzmieć, jak dziecko w moim 

wieku, nie jak logopeda. 

9. Znalazł sposób na aktywne zaanga-

żowanie mnie w każdą czynność. To 

oznacza bycie kreatywnym. Adap-

towanie Twoich lekcji i zwyczajów to 

wysiłek z Twojej strony, który będzie 

oznaczał dla mnie cały świat. 

10. Każdy widział mnie przez pryzmat 

tego, co mogę powiedzieć i zrobić. 

Jeśli nie możesz dostrzec czegoś po-

za tym, czego nie mogę zrobić, 

ograniczasz moje życie. 

 

Z okazji Międzynarodowego miesiąca 

AAC odbędzie się uroczysty koncert pt. 

„AAC – owy przyjaciel”, w dniu 30 

października 2014 r. o godz. 10.00 w sa-

li konferencyjnej Caritas Archidiecezji 

Lubelskiej, przy ulicy Unii Lubelskiej 15. 
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