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StreSzczenie
W artykule opisano metody, które powinny być zastosowane podczas 
wczesnej interwencji u dzieci ze złożonymi problemami komunikacyj-
nymi – w szczególności wśród dzieci z diagnozą spektrum zachowań au-
tystycznych i opóźnionym rozwojem mowy. Opisano rozwojowy mo-
del terapii dla tych dzieci. Zawarto wytyczne, jak budować i interiory-
zować język u dzieci korzystających ze wsparcia komunikacją alterna-
tywną i wspomagającą AAC. Pokazuje, w jaki sposób uczyć kompeten-
cji komunikacyjnych podczas terapii z włączeniem aplikacji z synteza-
torem mowy Mówik. 
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Summary
This Article focuses on the issue of methods which can be used during 
the early intervention therapy for children with complex communica-
tion needs, for children with autism spectrum disorder and speech delay 
problem. It creates developmental model of communication and speech 
therapy for children. There are suggestions on how to build and interior-
ise language for children with these delays. It shows how to create com-
munication competence during the therapy for children who use Mówik 
–Speach Generating Device (SDG) application.
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Autyzm jako zaburzenie mowy wymaga programowania języka, czyli budo-
wania konkretnych kompetencji w umysłach dotkniętych nim jednostek w każ-
dym momencie ich życia. Strategia budowania kompetencji wymaga specjalne-
go podejścia: dostosowanego do potrzeb pacjenta postępowania diagnostycznego 
oraz precyzyjnych narzędzi diagnostycznych. Mało rozpowszechnione są wzorce 
i strategie budowania systemu językowego u dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu. Dlatego też należy rozpowszechniać wiedzę związaną z tym tematem, 
przedstawiać rozwiązania umożliwiające rodzinie i społeczności, w której wycho-
wuje się dziecko z zaburzeniem ze spektrum, włączenie go we wszystkie płasz-
czyzny życia społecznego.

Niniejsza praca ukazuje:
1.  Jedną z metod, która może być dobrana jako interwencja wspomagająca 

rozwój mowy i komunikacji u dzieci z deficytami w zakresie jej rozwoju, 
w szczególności u osób ze spektrum zachowań autystycznych.  

2. Etapy budowania kompetencji językowych. 
3.  W jaki sposób urządzenie do komunikacji alternatywnej i wspomagającej 

aktywnie pomaga użytkownikowi komunikować się z otoczeniem. 
Pojęcie spektrum autyzmu, jako szeregu problemów o etiologii rozwojowej, 

zawarte w ICD10 i DSM V daje przesłanki, aby w sposób rozwojowy traktować 
również problemy związane z komunikacją. Problemy te są zaliczane przez bada-
czy do całościowych, złożonych problemów komunikacyjnych (ang. CCN - Com-
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plex Communication Needs) (Beukelman, Mirenda, 2016). Pojęcie to obejmuje 
osoby, które nie komunikują się w ogóle lub do komunikowania się wykorzystu-
ją niewiele zwerbalizowanych komunikatów. Dodatkowo osoby te mają proble-
my w zakresie odbioru i przetwarzania różnorodnych bodźców oraz  inne deficyty  
genetyczne, fizyczne, rozwojowe, a ich porozumiewanie się, oprócz werbaliza-
cji w formie wokalizacji, opiera się dodatkowo na gestach, gestach mimicznych 
i naturalnej mowie ciała bądź wykorzystaniu przedmiotów użytku codziennego 
w celu porozumiewania się (Light, McNaughton, 2012). 

Opis komunikacji w autyzmie jako trudności rozwojowej daje możliwość 
przyjęcia za Grabiasem pojęcia komunikacji językowej jako przejawu „mowy 
zewnętrznej”, która jako proces mówienia objawia się pod postacią gestów i mi-
miki, tworząc pozajęzykowy kod mowny. Jednak to właśnie język jako narzę-
dzie komunikacji „organizuje życie społeczne, dostarczając wzorców zachowań  
komunikacyjnych i – pozwalając te wzorce realizować w postaci językowych ról 
społecznych” (Grabias, 2015, s. 16–17).

Faktem niezaprzeczalnym jest to, iż rozwój języka zawiera się w pojęciach 
rozwoju kompetencji językowych. Zatem jeśli z powodu braku rozwoju mowy, 
czyli języka oraz komunikacji, kompetencja językowa jest zaburzona już w pro-
cesie nabywania tej funkcji (interioryzacji), to kompetencja społeczna będzie  
kolejną zaburzoną funkcją. A zaburzenia strefy społecznej mogą być pierwszymi 
zauważalnymi na gruncie społecznym i życiowym jednostki, u której zdiagnozo-
wano autyzm. 

Musimy pamiętać, iż z kompetencjami związana jest również umiejętność 
przyjęcia perspektywy odbiorcy komunikatu. Związane jest to z tzw. teorią umy-
słu, z której wynika, iż już około 3–4 r.ż. dziecko jest w stanie przyjąć perspekty-
wę odbiorcy i postawić się w jego – odbiorcy – roli (Michalik, Przebinda, 2018, 
s. 149). Ten proces odczytywania intencji jest również bardzo zaburzony u osób 
z autyzmem i wymaga wsparcia terapeutycznego przy pracy m.in. nad poprawą 
działania tzw. neuronów zwierciadlanych.

PostęPowAnie logoPedyCzne 
w PrzyPAdKu dzieCi z AutyzMeM

Grabias  podkreśla, iż: „język etniczny (pierwszy) przychodzi do dziecka 
sam, bez specjalnego wysiłku z jego strony i samorzutnie instaluje się w umy-
śle do 6. r.ż.” (Grabias, 2017, s. 35). Jednocześnie wyróżnia procedury badań dla 
zaburzeń określonych jako autyzm w rozumieniu  ASD (Autism Spectrum Disor-
ders – spektrum zaburzeń autystycznych). Zaleconym modelem klasyfikacji tych 
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zaburzeń było umieszczenie ich jako „zaburzeń podczas budowania kompetencji 
w umysłach jednostek – kompetencji kulturowej, czyli wiedzy o świecie, kompe-
tencji językowej i komunikacyjnej” (Grabias, 2017, s. 42). Podkreśla również, że 
wspomniane kompetencje w autyzmie „nie wykształcają się lub wykształcają się 
swoiście w wyniku wielorakich uszkodzeń mózgu (metabolizmu komórkowego 
i w związku z tym neuroprzewodnictwa, mikrouszkodzeń mózgu; zmian w jego 
strukturze)” (Grabias, 2017, s. 42).

Proces nabywania języka jest więc ściśle związany z procesami poznawczymi 
jednostki, głównie przez różne poziomy organizacji tego procesu. Grabias wyróż-
nia kilka poziomów tego procesu. Pierwszym poziomem jest intelektualizowanie 
i obiektywizacja doznań zmysłowych. Drugim – porządkowanie tychże doznań 
poprzez umowne włożenie ich w struktury językowe. Trzecim poziomem jest pro-
jektowanie działań – swoich, jak i innych uczestników procesu – poprzez struk-
tury tekstowe (opowiadanie i opis). Konsekwencją tej wiedzy jest świadomość, 
iż można tak konstruować narzędzia badawcze języka, aby poprzez analizę słow-
nictwa, kształt struktur pojęciowych w umyśle człowieka oraz sposób budowania 
wypowiedzi narracyjnych określić deficyty, uszkodzenia i model terapeutyczny. 
Dla osób pozbawionych tych struktur konieczne jest budowanie systemu od pod-
staw. Zatem warto pokusić się o interpretację: interwencja u niemówiących osób 
z autyzmem w sytuacji tworzenia pełnego systemu językowego powinna być za-
początkowana od razu po identyfikacji problemu, najlepiej jeszcze przed ukończe-
niem pierwszego roku życia.

Aktualny standard logopedycznej interwencji w przypadku autyzmu i nie-
mowności opisany przez W. Lipskiego (2015) ujmuje terapię i rehabilitację nie-
mowności dziecka jako pole do budowy behawioralnego programu terapeutycz-
nego na podstawie danych konkretnego pacjenta. Stwierdza, że w działaniach 
tych „stosują zasady rządzące procesami uczenia się i zachowania, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zasad warunkowania sprawczego. A także uwzględniać na-
leży indywidualne cechy jednostki i różnice podczas indywidualizowana terapii” 
(Lipski, 2015, s. 469). Tak przeprowadzana diagnoza i tak prowadzona terapia 
daje możliwość określenia podobnie funkcjonujących  grup i dostosowania wobec 
nich interwencji. Interwencja AAC w przypadku terapii behawioralnej reprezen-
towana jest m.in. przez pełnostrukturalną metodę PECS (ang. Picture Exchange 
Communication System – system komunikacyjnej wymiany obrazkowej). Dzięki 
procedurom stosowanej analizy zachowania dziecko wyuczane jest konkretnych  
procedur komunikacyjnych. Jako podstawowe strategie zastosowane są proce-
dury: podpowiedzi i jej wycofywania oraz strategie wzmacniania zachowań po-
żądanych i wygaszania zachowań niepożądanych.  Właściwa realizacja metody  



173

wymaga w początkowych fazach do jednego dziecka aż dwóch osób dorosłych: 
terapeuty i asystenta – cienia, który pomaga dziecku w adekwatnym reagowaniu 
w sytuacji komunikacyjnej (Frost,  Bondy, 2013).

W praktyce klinicznej oprócz metod behawioralnych do edukacji i terapii au-
tyzmu w przypadku dzieci z problemami komunikacyjnym i – w opozycji do nich 
– pojawiają się terapie rozwojowe (GPS – Growth to Play System, SONRISE 
itp.). Głównym wzorcem terapii w tych podejściach jest naturalny rozwój dziec-
ka oraz rozwój relacji i komunikacji. Podczas terapii autyzmu wspierane są przez 
komunikację alternatywną i wspomagającą w formie określanej mianem Wspo-
maganej Stymulacji Języka (ang. Aided Language Stimlation - ALS). Wspoma-
gana Stymulacja Języka zakłada, że to osoba prowadząca terapię / udzielająca 
wsparcia nadaje językowe znaczenie komunikatom i zachowaniom użytkowni-
ka systemu AAC (Pivotal Responce Training Inputt – PRT Inputt) (Kogel, Kogel, 
2016) oraz modeluje wybrane elementy wypowiedzi (można je określić mianem 
słów kluczowych) (Sennot, MCNaughton, 2017). Interwencja ta ma dwie zasad-
nicze różnice. Uwzględnia naturalną sytuację komunikacyjną do tworzenia lekcji 
i prób wyodrębnionych oraz angażuje partnera komunikacyjnego w proces „nad-
pisywania/opisywania” znaczenia modelowanego komunikatu, sytuacji (dokład-
nie w taki sam sposób jak dzieje się to w relacjach rodzic – dziecko). Dąży się do 
tego, aby po takiej interwencji terapeutycznej dziecko spontanicznie formułowało 
nigdy wcześniej niećwiczone komunikaty. A interwencja jest zbudowana na rela-
cji i odtwarzaniu tych struktur, które nie wytworzyły się w konkretnych okresach 
rozwojowych (uwzględniając oczywiście biologiczny wiek dziecka) (Kogel, Ko-
gel, Krarter, 1998, Talaśka, 2016). Model ten skupia się na dostosowaniu środowi-
ska, co ma gwarantować zwiększenie liczby okazji do tego, aby dziecko używało 
języka w warunkach naturalnego kontaktu. Powinna być wprowadzana funkcjo-
nalnie, aby zbliżyć się jak najbardziej do modelu nabywania przez dziecko umie-
jętności użycia języka. W Polsce systemem, który jest zbliżony wzorem nabywa-
nia do języka naturalnego, jest system Mówik (Michalik, 2018).

M. Michalik wprowadził również pojęcie osoby „niemownej”, czyli tej, któ-
ra dotknięta niemownością nie podejmuje zespołu czynności określonych jako 
‘mówienie’. Powoduje to, iż  poznaje rzeczywistość w innym stopniu oraz wsku-
tek niemówienia nie przekazuje innym swojej interpretacji otaczającego ją świata 
(Michalik, 2018). I spośród tych osób wyodrębnił dwie podgrupy: 

1. osoby które nie posiadają mowy (w tym mowy wewnętrznej – cerebracji)
2. osoby, które posiadają system językowy, ale nie realizują go w mowie.
Zwrócić należy uwagę również na to, iż osoby te nie są w stanie wykorzy-

stywać wszystkich dostępnych werbalnych strategii komunikacyjnych, np.: prze-
milczenia (czyli celowego milczenia o czymś), ponieważ „nie można celowo za-
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milknąć, nie mówiąc w ogóle” (Michalik, 2018, s. 65). W związku z zaburzonym  
procesem komunikacji we wszystkich sferach również w sferze niewerbalnej 
dziecko autystyczne będzie miało problemy z realizacją funkcji komunikacyjnej. 
Biorąc pod uwagę, iż niewerbalne komunikaty mają na celu: 1. informowanie, 
2. odniesienie do komunikatów słownych, 3. sterowanie przebiegiem interakcji 
(Mirecka, 2008), zauważamy, że w skrajnych przypadkach może nie zostać zre-
alizowany żaden z celów komunikacji

interwenCjA logoPedyCznA 
w PrzyPAdKu osób nieMownyCh

Jeśli z jakichś przyczyn w umyśle dziecka nie wytwarza się językowy ob-
raz świata, należy jak najszybciej włączyć interwencję wspomagającą jego bu-
dowanie alternatywnymi metodami komunikacji. Interwencja logopedyczna, te-
rapeutyczna (interwencję taką prowadzą wszyscy specjaliści pracujący z danym  
dzieckiem w ramach terapii) powinna być wczesna i nastawiona na rozwój cało-
ściowy, gdyż mowa dziecka nie rozwija się samodzielnie, ale jej rozwój wspiera-
ny jest przez cały system kompetencji językowych i sprawności (Light, Naughton, 
2014; Grabias, 2017). Bez zbudowania w umyśle dziecka niemownego języka nie 
otrzymamy samodzielnych, nigdy wcześniej niekonstruowanych tekstów mow-
nych (bądź pisanych). Może być do tego wykorzystany dowolnie dobrany system 
– w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, a także z uwzględnieniem wa-
runków społeczno-środowiskowych. Wczesna interwencja powinna uwzględniać 
przede wszystkim motywacje i intencje dziecka, umożliwienie mu zaspokojenia 
pierwszych i niezbędnych potrzeb: zaspokojenie głodu, pragnienia, potrzeb fizjo-
logicznych, potrzeby bezpieczeństwa emocjonalnego, chęci zabawy. W literaturze 
zwraca się uwagę na zaspokojenie celu i intencji nadawcy oraz umożliwienie wza-
jemnego dekodowania – odczytania informacji przez uczestników aktu komuni-
kacji, przy jednoczesnym procesie wzajemnego rozumienia słów drugiego uczest-
nika aktu komunikacji (teoria umysłu) (Michalik, Przebinda, 2018).

Należy również podkreślić, że żadna interwencja pomocnicza nigdy w pełni 
nie zastąpi mowy, a system językowy budowany we wspomaganiu komunikacją 
alternatywną nie może – biorąc pod uwagę to, że dzięki niemu buduje się kom-
petencje językowe – w żaden sposób zahamować rozwoju mowy (Light, McNau-
ghton, 2014; Buckelman, Mirenda, 2016). Wręcz przeciwnie: dzięki zbudowa-
niu w głowie obrazu językowego świata może umożliwić naukę, jeśli  nie mowy 
czynnej, to rozszerzania słownika biernego, a także umożliwić rozwój umiejętno-
ści: pisania, czytania i samodzielnej wypowiedzi, a nawet spowodować powol-
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ny rozwój mowy, analogiczny do poznawania drugiego języka przez dzieci bilin-
gwalne (Cieszyńska, 2000). 

Ważne jest również, aby podczas nauki systemu językowego dziecko mo-
gło wykorzystać zmysł słuchu jako jedną z podstaw do tego, by w sposób jak 
najbardziej zbliżony do naturalnego zdobywania umiejętności językowych opa-
nowywać język, kompetencje, sprawności, a w końcu mowę (Grabias, 2015;  
Muzyka-Furtak, 2019).

Jak zauważa T. Woźniak, opisując proces powstawania i kontroli wypowie-
dzi: „artykulacja dokonuje się pod kontrolą słuchu. Sygnał mowy jest przetwa-
rzany drogą kostną (autokontrola słuchowa) z prawego ucha do lewej okolicy 
skroniowej, gdzie mieszczą się ośrodki percepcji mowy – okolica Wernickiego.  
W lewej okolicy skroniowej dokonuje się dekodowanie sekwencyjne własnej wy-
powiedzi. Następnie porównanie wzorca wejściowego z wyjściowym. Jeśli zo-
staną dostrzeżone błędy, następuje korekcja wypowiedzi. W przypadku braku do-
mknięcia «pętli kontrolnej» pojawia się przerwa w wypowiedzi” (Woźniak, 2015, 
s. 800). Takie ukazanie istotności procesu autokontroli słuchowej uświadamia 
nam, że dzieci niemowne nie mogą rozwijać języka tą drogą. Zatem wykorzysta-
nie syntezatora mowy umożliwia dziecku „protezowanie” procesu kontroli wy-
powiedzi, co z kolei umożliwia uaktywnienie i „domknięcie pętli”, a tym samym 
uruchamia dane ośrodki w mózgu. Zatem należy jak najwcześniej wykorzystać 
stymulującą właściwość syntezy mowy, aby zapobiegać opóźnieniom rozwoju 
w tych ośrodkach. Synteza mowy ma niestety pewne wady, mianowicie nie two-
rzy wzorca dla akcentu i intonacji – konieczne jest w tym wypadku zastosowa-
nie modelowania komunikacyjnego z zastrzeżeniem, że w przypadku młodszych 
dzieci musimy dokonać takiej modyfikacji procesu modelowania, aby komunikat 
odtworzony nie nakładał się na modelowany komunikat, a tym samym nie zakłó-
cał odtwarzania syntezą (metoda nauczenia mowy sposobem jednozmysłowym) 
(Schmid-Giovannini, 1995). Jeśli jesteśmy w stanie dzięki protezie „domknąć” 
proces powstawania i kontroli wypowiedzi, umożliwia nam to budowanie języka 
dziecka w sposób najbardziej naturalny z możliwych. 

Stąd wskazane by było wykorzystanie systemu alternatywnych i wspoma-
gających AAC, czyli „zintegrowanych ze sobą elementów, na które składają się 
formy wspomagana i niewspomagana, symbole techniki ich wskazywania oraz 
strategie użycia” (Michalik, Przebinda 2018, s. 156), dzięki którym moglibyśmy 
określić mowę osób niemówiących jako „układ czynności, jakie przy biernej roli 
języka naturalnego i aktywnym udziale systemów AAC wykonuje człowiek nie-
mówiący, poznając świat i przekazując wiedzę o sobie i świecie innym uczestni-
kom życia społecznego” (Michalik, Przebinda, 2018, s. 155–156). 
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Konieczna jest zatem budowa i interioryzacja wszystkich kompetencji w mó-
zgu autystycznych osób niemówiących. Do takiej interwencji może być zasto-
sowany Mówik (Michalik, 2018), który umożliwia tworzenie wypowiedzi po-
prawnych gramatycznie. Każde przedstawione za pomocą symbolu słowo można  
zapisać i odczytać syntezatorem mowy w odpowiedniej formie gramatycznej. 
Wyboru odpowiedniej formy użytkownik może dokonać na podstawie odsłucha-
nia syntezatora mowy odczytującego kolejne formy wybranego wyrazu bądź sa-
modzielnie, jeśli użytkownik posiada umiejętność czytania. W zależności od po-
ziomu i etapu, na którym znajduje się użytkownik, można dostosować poziom 
gramatyczny poszczególnych części mowy. Dostosowanie urządzenia i wybór 
poziomów gramatycznych powinny opierać się na podstawie specjalistycznej  
oceny logopedycznej. 

wsPoMAgAnA styMulACjA języKA 
(Aided lAnguAge stiMulAtion) 
i ModelowAnie 

Osoby korzystające ze wsparcia komunikacją alternatywną i wspomagającą 
AAC, czy używają narzędzi wysokiej technologii (aplikacje na tablety i smart-
phony), czy też pomocy niskiej technologii (papierowych książek komunika-
cyjnych), z założenia powinny korzystać z nich w każdej naturalnej sytuacji ży-
ciowej. Podejście to określone jest w literaturze jako Wspomagana Stymulacja  
Języka (Aided Language Stimulation – ALS).   

Wspomagana Stymulacja Języka (ALS) polega na korzystaniu ze wsparcia 
partnera komunikacyjnego w procesie nadawania i odbioru komunikatu. W eta-
pie wstępnym – przygotowawczym do procesu nadawania – partner komunika-
cyjny modeluje oczekiwaną wypowiedź, korzystając z pomocy komunikacyjnych 
dziecka lub własnych. Począwszy od modelowania jednego, dwóch wyrazów, do 
modelowania większej ich liczby, czy wręcz do modelowania użycia klawiatury  
celem wpisania odpowiedniego wyrazu, zespołu wyrazów lub zdania. Wypowiedź 
wspierana jest gestami naturalnymi, wskazywaniem symboli w książce komuni-
kacyjnej lub komunikatorze, ewentualnym odtworzeniu syntezy mowy. Jednocze-
śnie partner komunikacyjny używa języka, wypowiadając frazę w takiej formie, 
w jakiej powinna ona zostać powiedziana, ponieważ na różnym poziomie rozwoju  
posługujemy się różnie złożonymi frazami. Rozwój umiejętności komunikacyj-
nych wspiera i stabilizuje włączenie więcej niż jednego partnera komunikacyj-
nego oraz modelowanie i korzystanie z systemu we wszystkich możliwych sytu-
acjach życiowych – rozpoczynając od tych najbardziej motywujących dziecko, 
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kończąc na rzeczach trudnych. Jeśli dziecko w sposób responsywny i adekwatny 
zaczyna używać narzędzia komunikacyjnego, to na kolejnych etapach pilnujemy, 
aby strategia modelowania zakładała dłuższe lub bardziej rozbudowane wypowie-
dzi niż te, które są wypowiadane. Najstabilniejsza wydaje się opcja rozbudowy-
wania wypowiedzi o jeden wyraz więcej niż wypowiedź budowana przez użyt-
kownika (Beukelman, Mirenda, 2016).Asymilacja możliwości do takich, które jak 
najbardziej przypominają naturalny rozwój mowy, sprawia, że dziecko, nabywa-
jąc system, może przejść wszystkie lub prawie wszystkie etapy rozwojowe cha-
rakterystyczne dla rozwoju mowy dziecka (zależy to od możliwości poznawczych 
dziecka). W osiągnięciu tego pomaga zastosowanie reguł analogicznych do tych, 
jakie stosowane są w przypadku uczących się komunikować dzieci. Dlatego też: 

1.  Używamy wspomaganej stymulacji języka  (modelowanie na indywidu-
alnym systemie komunikacyjnym) podczas komunikowania się – z dziec-
kiem lub jego otoczeniem – nie wymagając od naszego podopiecznego 
jego użycia. 

2.  Dzieci w trakcie nabywania systemu językowego ze wsparciem AAC naj-
lepiej uczą się poprzez modelowanie w naturalnym kontekście, w wielu 
miejscach i różnorodnych sytuacjach. 

3.  Dajemy dzieciom system AAC z bogatym zasobem różnorodnych form 
językowych; ma on zawierać wszystkie stosowane przez dziecko nabywa-
jące język w naturalnym tempie rozwojowym części mowy (rzeczowni-
ki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, słowa pytające itp.) tak, 
abyśmy mogli modelować wiele różnych funkcji języka. 

4.  Nie przestajemy modelowania użycia języka za pomocą narzędzi AAC, 
nawet jeśli nasi uczniowie nie używają swojego systemu AAC po kilku 
miesiącach od jego wprowadzenia. Dalej modelujemy, aby pokazać trwa-
łość użytkowania narzędzia komunikacyjnego, jego przydatność i wszech-
stronność.

5.  Mowa bierna (rozumienie słownictwa zawartego w indywidualnym syste-
mie AAC) rozwija się przed umiejętnościami ekspresywnymi (używanie 
systemu AAC do komunikowania się).

6.  Używamy krótkich i poprawnych zdań do naszych niemownych, a korzy-
stających ze wsparcia AAC uczniów, na ich indywidualnym systemie mo-
delując o jeden element więcej, niż są w stanie samodzielnie użyć w ko-
munikacie. 

7.   Uczniowie korzystający z urządzeń wspomagających komunikację z syn-
tezą głosową  „gaworzą” klikając wiele przycisków i eksperymentują 
na swoim komunikatorze, zanim zaczną go używać w sposób niosący  
znaczenie.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC...
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8.   Użytkownicy AAC na pierwszym etapie zaczynają od tworzenia komu-
nikatu z pojedynczego symbolu. Nie można oczekiwać od razu tworzenia 
wielosymbolowych wypowiedzi. 

9.   Najpierw dzieci uczą się komunikować w interesujących i motywują-
cych kontekstach: w zabawie, podczas interakcji społecznych „pozastoli-
kowych”. Dopiero gdy opanują aktywność mówienia, można je nauczyć, 
że są sytuacje, kiedy należy słuchać w ciszy, a użycie komunikatora jest 
niestosowne. 

10.   Użytkownicy zawsze powinni mieć dostęp zarówno do komunikatora, jak 
i do pełnego słownictwa (zawierającego różne części mowy) umożliwia-
jącego im swobodne proszenie za pomocą komunikatorów. Nawet jeśli 
to, o co proszą nie jest dostępne lub otrzymają odpowiedź „nie” (Duffitt, 
Wiegert, 2019).

11.  Należy pamiętać, że wraz z wiekiem zmieniają się również cele komuni-
kacyjne, potrzebne narzędzia językowe i słownictwo. Innego słownictwa 
używa przedszkolak, innego uczeń, zupełnie innego młodzież i dorośli  
(Bogdashina, 2005).

Podsumowując: partner komunikacyjny powinien ułożyć wypowiedź na sys-
temie użytkownika (lub własnym); odczytać za pomocą syntezy mowy dany sym-
bol/sekwencję symboli; zinterpretować rozumienie – czyli nadać odpowiednią 
formę fleksyjną (jeśli to konieczne) i/lub gramatyczną, a tym samym poinfor-
mować, jak zrozumieliśmy daną wypowiedź; rozwinąć wypowiedź o dodatkowy 
symbol, aby wzbogacać wypowiedź użytkownika; odpowiedzieć użytkownikowi 
na jego komunikat. 

rolA PAMięCi MotoryCznej 
w funKCji KoMuniKACyjnej

Dzieci z różnymi dysfunkcjami potrzebują innego wprowadzania wzorców 
motorycznych, np. dzieci autystyczne potrzebują pomocy w formie szczegó-
łowych podpowiedzi, a wzorce motoryczne pomagają i ułatwiają komunikację  
(Dziuk, 2017). Nawet na wczesnym etapie rozwoju oralno-motoryczny wzo-
rzec przekazywany niemowlętom był zapamiętywany, utrwalał się i dzieci chcia-
ły samodzielnie powtarzać układ motoryczny (Bruderer, Danielson, Kandhadai, 
Werker, 2015). Na analogicznej zasadzie działają programy motoryczne wspie-
rające Wspomaganą Stymulację Języka (ALS) – dziecko samodzielnie uczy się 
umiejscowienia symbolu w systemie, zapamiętuje lokalizację. Upraszcza to pro-
ces wyszukiwania. Dziecko, znając swoje narzędzie do komunikacji i położenie 
symbolu, potrzebuje mniej czasu na jego odnalezienie. Tak stabilny system daje 
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możliwości rozbudowywania wypowiedzi, wydłużania jej. Skraca to proces budo-
wania wypowiedzi. Taka sytuacja usprawnia komunikację i skraca czas interakcji, 
upodobniając ją  do naturalnego toku rozmowy. 

Problemy motoryczne są bardzo widoczne u dzieci z autyzmem – w szcze-
gólności objawiają się  problemami w ruchach sekwencyjnych już na poziomie 
raczkowania i chodzenia. Będą to też problemy z ubieraniem, czynnościami sa-
moobsługowymi, samodzielnym jedzeniem, korzystaniem z toalety itp. Będą to  
również problemy z responsywnością oralną – apraksją mowy i ruchu, mogą wy-
stępować zauważalne opóźnienia w odpowiedzi lub dosyć charakterystyczna dla 
autystów odpowiedź odroczona oraz niezgrabność ruchów. Obniżone umiejętno-
ści motoryczne mają więc wypływ na cały organizm, a przez to na wszystkie dzia-
łania człowieka. Jednocześnie stałość wykonywania poszczególnych czynności, 
nadanie wzorców motorycznych ułatwia wykonywanie czynności, usprawnia całą 
gamę ruchów i poprawia responsywność dziecka. Poprawa w sferze motorycznej 
pamięci ruchu zawsze wiąże się z poprawą stanu pacjenta. Stałość układów w ta-
blicach komunikacyjnych, planach dnia etc. prowadzi do polepszenia jakości ko-
munikacji, lepszego skupiania uwagi, radzenia sobie z zaburzonymi funkcjami. 

Użytkownicy korzystający ze wsparcia komunikacyjnego alternatywnymi lub 
wspomagającymi metodami AAC lub z AAC jako protezy mowy w trakcie nauki 
posługiwania się narzędziem są w stanie biegle korzystać z narzędzi komunika-
cyjnych. Konieczne jest nabycie umiejętności i sprawności, począwszy od zdol-
ności poznawczych przez umiejętności przetwarzania. Kolejno włączając różne 
formy uwagi i pamięci (wzrokową i słuchową), a także umiejętności motorycz-
ne. Następnie nauczenia wymagają zdolności do formułowania i transmisji odpo-
wiedzi. Natomiast planowanie motoryczne usprawni proces nawigowania po sys-
temie. A im większe deficyty w planowaniu motorycznym, tym większa potrzeba 
usprawnienia tej umiejętności. W szczególności u użytkowników, którzy wykazu-
ją mniejszą niż przeciętną motywację do komunikacji. 

Główną strategią pomocną podczas budowania wypowiedzi, czyli wyborze 
symboli z narzędzia komunikacyjnego, jest wyuczenie się rozmieszczenia symbo-
li przy wykorzystaniu „pamięci motorycznej”, czyli planowanie motoryczne (Thi-
stle, Holmes, Horn, Reum, 2018). Zakłada ono, że:

a)  każdy symbol posiada swoje umiejscowienie w systemie, z którego korzy-
sta dziecko,

b)  umiejscowienia symbolu dziecko uczy się właśnie podczas nabywania 
umiejętności posługiwania się systemem AAC. Stabilna lokalizacja dzia-
ła zawsze na korzyść użytkownika. Gdy symbol ma niezmienną pozycję, 
jest on szybciej wyszukiwany. Użytkownik traci mniej czasu na poszuki-
wania konkretnego symbolu i może skupić się na dłuższym lub bardziej 
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precyzyjnym zdaniu. Gdy pamięć ruchu – umiejscowień symbolu, licz-
by ruchów/kliknięć – do jego wyboru jest obciążona nie dalej niż trze-
ma ruchami w głąb systemu, poprawia się szybkość i jakość korzystania  
z urządzenia.

PlAnowAnie rozwoju języKowego 
użytKowniKA ProgrAMu MówiK

Jako że „system AAC może stać się bytem umożliwiającym konceptualizację, 
strukturyzację i kategoryzację świata, pozwalając tym samym na jego  poznawa-
nie i mentalne porządkowanie” (Michalik, 2018, s. 190), wybierany dla użytkow-
nika system musi wspierać te koncepty. 

System Mówik służy do realizacji kompetencji nabytych w drodze rozwoju 
(naturalnego lub wspieranego). Nie służy on do nauki pojęć gramatycznych. Po-
maga realizować już istniejące pojęcia, wspierać rozwój i nabywanie kolejnych 
umiejętności. Rozwój tych pojęć może być wspierany przez dodatkowe materiały 
z symbolami Mówik (plany dnia, kalendarze, emblematy). 

Program daje szanse na przejście od symbolu do litery, wyrazu lub zdania 
pisanego na zintegrowanej z nim klawiaturze. Dzięki wbudowanej klawiaturze 
użytkownik może realizować nabywane kolejno umiejętności czytania i pisa-
nia. Jej wygląd i funkcje można dostosować do potrzeb i możliwości użytkowni-
ka (włączyć lub wyłączyć poszczególne klawisze). Wprowadzenie systemu jest 
możliwe u dowolnego użytkownika, który będzie w stanie obsługiwać tablet ręką 
bądź odpowiednio przystosowanymi przyciskami, z pomocą skanowania głoso-
wego. Daje to możliwości do wspomagania dziecka na niemal każdym poziomie 
rozwojowym poprzez dostosowywanie ustawień do możliwości i potrzeb dziec-
ka. Od niewielkich jednowyrazowych komunikatów w formie obrazkowej do 
możliwości budowania skomplikowanych zdań w formie pisemnej – z użyciem  
klawiatury.

Aby wprowadzić jakiekolwiek realizacje form gramatycznych, należy naj-
pierw w umyśle użytkownika zbudować odpowiednie założenia w systemie prag-
matycznym. W toku rozwoju dziecko najpierw nabywa umiejętności pragma-
tyczne, następnie dzięki temu może nabyć słowa, które określą dane zjawisko, 
rzecz, osobę. Kolejnym etapem jest łączenie wyrazów w wypowiedzi – składa-
nia. A na końcu pojawiają się poprawne formy fleksyjne. Funkcje te nie budują się 
w umyśle dziecka równolegle. Jednak budując system komunikacyjny u dziecka 
autystycznego, musimy zwrócić uwagę na kolejność rozwojową nabywania tych 
umiejętności (Grabias, 2017). Pierwszy etap, wprowadzający, ma kilka zadań:
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1. dostosowanie systemu do użytkownika,
2.  zapoznanie użytkownika (dzięki procesowi modelowania) z zawartością 

systemu, ułożeniem symboli, 
3.  ukazanie procesu komunikacji, jego znaczenia dla uczestników i spraw-

czości,
4.  budowę motywacji do komunikacji i stabilizowanie intencji komuni-

kacyjnej.
Kolejny etap to rozbudowywanie funkcji językowych i procesu komunika-

cji. Tu następuje rozszerzanie słownika czynnego i biernego. Gdy wprowadzamy  
kolejne symbole, warto – w miarę możliwości poznawczych użytkownika – zapo-
znawać go z wszystkimi strategiami ułatwiającymi opanowanie gramatyki i flek-
sji polskiej (nawet bez nazywania konkretnych części mowy lub zdania). Jedną ze 
strategii dodatkowych są pomoce zawierające „kod kolorów” (Przebinda, 2013). 
Kod kolorów „Nie służy do nauki pojęć gramatycznych […], jednak używając 
podpowiedzi oznaczenia struktury zdania za pomocą kolorów, możemy ułatwiać 
użytkownikowi systemu AAC budowę różnego rodzaju wypowiedzeń” (Micha-
lik, Przebinda, 2018, s. 162). Należy jednak pamiętać, że korzystając z prote-
zy mowy, jaką jest Mówik, na pierwszym miejscu stawiamy komunikację i wy-
kazywanie się przez użytkownika intencją komunikacyjną. Kod kolorów istnieje  
w Mówiku – może być włączony lub wyłączony (jest to istotne dla użytkowni-
ków z dysfunkcjami wzroku). Nie dążymy bowiem do budowania pełnych zdań, 
gdyż kompetencje użytkowników mogą nie pozwalać na stworzenie wzorcowe-
go komunikatu. 

Należy również pamiętać, iż język polski jest językiem fleksyjnym (Grzegor-
czykowa, 2007) – niesie to za sobą konsekwencje w postaci kilku różnić między 
systemami komunikacyjnymi adaptowanymi z innych języków:

a) kolejność części mowy nie decyduje o poprawności zdania,
b)  podmiot jest w zdaniu potrzebny, zaimek osobowy natomiast nie musi za-

czynać zdania (podmiot w języku polskim może być domyślny, a w mo-
wie potocznej prawie nie używamy zaimków).

Na pierwszym etapie, jako pomoc w budowie konceptu podstawowego ko-
munikatu w postaci zdania prostego, można wykorzystać pomoce z symbolami 
Mówika „Wiem, jak to powiedzieć” (Przebinda, 2013). Użyty jest tam, oprócz 
kodu kolorów, również klucz Fitzgeralt – system ustawiania symboli lub podpi-
sów w takiej kolejności, by ułatwiały budowanie prostych zdań. Autorką tego roz-
wiązania jest Edith Fitrgeralt, a system miał pomagać w nabywaniu kompetencji 
językowych dzieciom głuchym (Brykczyńska-Strojny, 2014; Michalik, Przebinda 
2017, 2018; Przebinda 2004, 2013).
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W związku z bardzo skomplikowaną sferą morfologiczną języka polskiego 
użycie poprawnej formy stanowi bardzo duży wysiłek i wymaga od użytkowni-
ków bardzo wysokich umiejętności morfologicznych. W początkowej fazie mogą 
oni z różnych przyczyn ich nie nabywać we właściwym tempie. I może to być 
niewspółmierne do innych etapów rozwojowych, w tym do nabywania pojęć gra-
matycznych. Dlatego dla użytkowników AAC „praca nad rozwojem kompeten-
cji gramatycznej prowadzona powinna być w ścisłym powiązaniu z rozwijaniem 
kompetencji komunikacyjnej i poznawczej” (Michalik, Przebinda 2018, s. 164). 
Rozwój jednej kompetencji ma wpływ na inną. 

Kielar-Turska (2011) zauważa, że już pod koniec wieku przedszkolnego 
dziecko powinno rozumieć około 10 tysięcy słów (słownik bierny), a używać 5 ty-
sięcy (słownik czynny). Widoczny jest duży rozdźwięk pomiędzy normą rozwoju 
językowego a ograniczeniami techniczno-sprzętowymi wspierającymi mowę za-
równo czynną, jak i bierną dziecka wspomaganego książką komunikacyjną lub tu: 
Mówikiem. W tym wieku dziecko powinno tworzyć złożone formy gramatyczne, 
grupować słowa w kategorie, budować definicje funkcjonalne i opisowe, podczas 
tworzenia neologizmów być w stanie zastosować znane im reguły gramatyczne, 
odróżniać opowiadanie od innych form wypowiedzi. Na tym etapie dziecko może 
rozpocząć wczesną naukę czytania (czytanie globalne) (Smoczyńska, Krajewski, 
Łuniewska, Haman, Bulkowski, Kochańska, 2015). 

systeM MówiK – zArys ProgrAMu
W systemie dostępnych jest ponad 10 tys. znaków – symboli – leksemów. 

Dodatkowo system może być wzbogacony o własne symbole (w tym zdjęcia) 
oraz znaki pobierane bezpośrednio z Internetu. Symbole są odzwierciedleniem 
wszystkich kategorii części mowy. Daje to użytkownikowi możliwość budowania 
konstrukcji zdaniowych. Dodatkowo system uzupełniają gotowe zwroty, wyraże-
nia ekspresyjne, potoczne itp., które umożliwiają rozmówcy korzystanie z języka 
potocznego w kontaktach dialogowych (Michalik, 2018). Słownictwo rdzeniowe 
można również umieszczać na niezmiennym pasku bocznym. Pozostaje on wtedy 
przez cały czas użytkowania systemu jako niezmienny element widocznej tablicy. 

Należy pamiętać również, że „[…] struktura tablic startowych uwzględ-
nia rozróżnienie na  słownictwo rdzeniowe (core vocabulary) oraz słownictwo 
szczegółowe (fringe vocabluary)” (Michalik, 2018, s. 28). Daje to podstawową 
bazę symboli początkowych, dzięki którym dziecko jest w stanie poinformować  
otoczenie o swoich potrzebach i frustracjach. I jak już wcześniej zostało wspo-
mniane, można ich użyć w wielu sytuacjach, w różnych kontekstach, opisując 
rożne rzeczy, sytuacje i zjawiska na różnym poziomie rozwoju języka, włączać  
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poszczególne symbole w zależności od postępującego rozwoju kompetencji języ-
kowych i stopniowego rozszerzania bazy słownej.

Aby zaprezentować poszczególne wyrazy i pojęcia, zastosowano zbiór sym-
boli graficznych, które nabierają znaczenia w chwili zastosowania ich podczas 
wielokrotnych prób modelowania komunikacyjnego w konkretnej funkcjonalnej 
sytuacji. Zgodnie z założeniem pojęcia znaku konwencjonalnego (Grzegorczyko-
wa 2007, s. 17), znak taki w konkretnej sytuacji jest odniesieniem do konkretnego 
desygnatu. Zastosowany zostaje jako umowny znak komunikacyjny w konkret-
nych kontekstach sytuacyjnych.

Mówik daje użytkownikom możliwość techniczną bardzo daleko idącej per-
sonalizacji narzędzia komunikacyjnego poprzez możliwość  dostosowania tablic 
pod użytkownika. 

W przypadku wyszukiwania symbolu wbudowana funkcja (tzw. predyk-
cji słów) podpowiada symbole najczęściej wpisywane. Podpowiedź jest widocz-
na w pasku zdaniowym zarówno w formie napisów, jak i pod postacią symbolu 
z bazy. Pozwala to również na natychmiastowe odczytanie wyrazu i korektę po-
prawności jego zapisu (Michalik, 2018).

grAMAtyKA w systeMie MówiK
Rozwój pojęć gramatycznych u użytkownika zależy właśnie od rozwoju 

wszystkich kompetencji i sprawności. Poprawne zaplanowanie etapów wprowa-
dzania u użytkowników kolejnych umiejętności pracy na systemie jest zależne od 
tempa nabywania przez nich kompetencji. 

Etap wstępny nie ma granic czasowych, powinien być rozszerzany i dostoso-
wywany do użytkownika,  z uwzględnieniem wieku biologicznego. Oznacza to, że 
czasownik jest w formie bezokolicznika, rzeczownik i przymiotnik w 1 os. l. poj., 
odmiana i dopasowanie formy gramatycznej i treści pozostaje na drugiej pozycji – 
czyli w kwestii partnera komunikacyjnego modelującego wypowiedź. Pierwszeń-
stwo ma zdobywanie umiejętności planowania motorycznego względem systemu, 
zapoznawanie się z systemem, tworzenie i ugruntowanie intencji komunikacyj-
nej i motywacji do komunikacji. Na tym etapie w  sferze pragmatycznej istotnymi  
elementami, których rozwój należy wspierać we wszystkich sferach, są: 

• proszenie, 
•  komentowanie, opisanie swoich pozytywnych lub negatywnych emocji 

względem czegoś/kogoś,
•  nazywanie – dotyczy zarówno osób i przedmiotów, jak i zjawisk, aktyw-

ności i czynności, cech, w tym emocji i uczuć, sposobu miejsca i czasu,
• potwierdzanie i zaprzeczanie,
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• zwyczajowe elementy powitania i pożegnania,
•  umiejętności podziękowania, przeproszenia, zaproszenia, pożyczania, za-

mieniania się przedmiotami, 
• zgłoszenie się, informowanie czyja kolej, jeszcze raz.
Z kolei etap wstępny w kompetencji poznawczej zakłada, że dziecko rozwija:
•  wspólne pole uwagi, umiejętność dłuższego skupienia uwagi na osobie/

przedmiocie,
• dokonywanie wyborów, 
• szukanie podobieństw i różnic,
• budowanie sekwencji,
• kategoryzowanie – sortowanie wg kategorii nadrzędnej.
Aby dziecko porozumiewało się, korzystając z rozwiązań gramatycznych 

w systemie komunikacji alternatywnej, musi mieć skonstruowane w umyśle kate-
gorie gramatyczne. Dzięki nabytym umiejętnościom możemy wymagać, aby ko-
rzystało ze znanych sobie struktur, rozpoznawało je i  nabywało nowych bardziej 
zaawansowanych umiejętności.

Podczas wprowadzania ulepszeń gramatycznych w ramach kompetencji ko-
munikacyjnej kładziemy nacisk na :

•  układanie ciągów zdarzeń: najpierw, teraz, potem, wtedy, kiedy, wczoraj, 
dziś, jutro,

•  sygnalizowanie zmian: zarówno w otoczeniu, jak i zmian np. tematu roz-
mowy,

• wyrażanie braku zrozumienia,
• planowanie i wyrażanie zamiaru,
• wyjaśnianie przyczyny,
• chwalenie się,
• wyrażanie stanów emocjonalnych,
• nazywanie stanów intelektualnych,
• nazywanie stanu, w jakim się znajduję, 
• inicjowanie rozmowy.
W kompetencji poznawczej: 
• planowanie i zapowiadanie,
• wnioskowanie,
• świadomość myśli i uczuć.
Na tym etapie możemy budować rozumienie przez dziecko struktur czaso-

wych – teraz, potem, przedtem, jest, było, będzie. Struktura ta konieczna jest do 
wprowadzenia form czasownika: przeszłej, przyszłej i teraźniejszej.

Aby dokonywać dalszej odmiany czasownika, dziecko musi znać i rozumieć 
kategorie czasu. Musi rozumieć, że coś było, jest lub będzie. Wprowadzenie tych 
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form odbywa się na jednym etapie. Uporządkowane jest również ułożenie wy-
świetlanych i odczytywanych symboli, a ich ustawienie jest niezmienne: prze-
szłość - „był (po lewej), teraźniejszość – „jest” (po środku), przyszłość – „będzie 
(po prawej). Planowanie motoryczne połączone z ciągłym modelowaniem gwa-
rantuje, że przy zwiększaniu liczby znaków i wprowadzaniu dodatkowych wy-
borów użytkownik nie będzie gubił się w nadmiarze symboli. Aby zbudować te 
umiejętności, bazujemy na pomocach określających upływ czasu – plany dnia, ta-
blice aktywności, plany aktywności, dzienniki zdarzeń, dzienniki aktywności, ka-
lendarz. 

Rzeczownik w tej strukturze modelowany jest ‘do czasownika’ np.: „Jeść” + 
„kasza” ; „spać” + łóżko”. Ponieważ to czasownik wymaga dopowiedzenia i do-
precyzowania: co?, kiedy?, jak? zostało zrobione. Po wybraniu czasownika dopy-
tujemy o osobę. 

1. Etap pierwszy to wybór osoby, która czynność wykonuje. Użytkownik de-
cyduje, czy mówi o sobie, czy o kimś innym. „Ja?”, „Ty”?, „Ktoś inny?”.

2. Etap drugi to liczba rzeczownika. Wybór między pojedynczym elemen-
tem a „więcej” (liczbą mnogą). Użytkownik z pomocą partnera komunikacyjnego 
znowu w formie dialogu ustala, jaka liczba – pojedyncza czy mnoga – będzie po-
trzeba do stworzenia wypowiedzenia. 

Za kategorią odmiany rzeczownika idzie odmiana przymiotnika. Nie mo-
żemy wymagać odmiany przymiotnika, jeśli dziecko nie rozróżnia poprawności 
form pomiędzy ‘biała piłka’ a ‚biały piłka’. Powinniśmy w pierwszej kolejności 
uczyć odpowiedzi na pytania: jaka?, jaki?, jakie?. Prawidłowa odmiana przymiot-
nika jest związana nieodmiennie z prawidłową odmianą rzeczownika przez kolej-
ne osoby.

3. Etap trzeci to forma przymiotnika: żeńska (kolor różowy), męska (kolor 
niebieski), nijaka (żółty). Tak samo jak w przypadku czasownika, to użytkownik 
ma precyzować, której formy chce użyć. Oczywiście wcześniej musi rozumieć 
rozróżnienie pomiędzy pojęciami: kobiety, mężczyzny i rzeczy. Panter komunika-
cyjny w formie dialogowej precyzuje: Kto?, Komu?

Kolejną kategorią przymiotnika jest stopniowanie. Tutaj również bazą jest 
pamięć motoryczna. Po wybraniu przymiotnika mamy do wyboru: dużo – w cen-
trum, więcej – na dole, najwięcej  – na górze.  

Mówik jest narzędziem umożliwiającym dziecku rozwój systemu językowe-
go. Pojęć gramatycznych dziecko powinno być uczone w ramach rozwoju kom-
petencji poznawczej i wykorzystywać je z pomocą Mówika do budowania po-
prawnych struktur językowych. Istotne jest, aby partner komunikacyjny podczas  
modelowania posługiwał się najbardziej poprawnym językiem polskim, a użyt-
kownik był w miarę możliwości włączany w proces nabywania pojęć i sprawno-
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ści z zakresu gramatyki i fleksji – również z wykorzystaniem klawiatury wbudo-
wanej w system Mówik – czyli nauki pisania i czytania. 

Ten etap zaawansowany powinien być dostępny już dla użytkownika AAC, 
który zaczyna klasę 0 polskiego systemu edukacji. Jednak w związku z różnymi 
deficytami, zarówno z powodu autyzmu, jak też występujących innych niepełno-
sprawności lub w przypadku sprzężeń i niepełnosprawności intelektualnej, może 
ulec opóźnieniu. Im mniejsza różnica w tempie nabywania umiejętności, tym le-
piej dla rozwoju wszystkim kompetencji i sprawności. Na tym etapie należy wdra-
żać użytkownika w takie elementy kompetencji komunikacyjnej, jak: 

• wyrażanie odczuć płynących ze strony ciała, dyskomfortu, bólu,
• opowiadanie zdarzeń,
• opis zdarzenia,
• budowanie definicji,
• dawanie instrukcji drugiej osobie,
• wyjaśnienie powodów i przyczyn,
• zawieranie umów,
• rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień,
• żartowanie.
W kompetencji poznawczej: 
• rozwiązywanie problemów,
• świadomość myśli i uczuć innych osób,
• rozumienie dwuznaczności i wieloznaczności,
• ukryte znaczenia,
• dostrzeganie nielogiczności i braku sensu,
• świadomość własnych myśli.

opiS przykładowego badania
Na podstawie zebranych danych z wywiadu rodzicielskiego (zawartych  

w ankiecie), z wywiadu z terapeutą (zawartych w ankiecie) oraz na podstawie 
analizy kwestionariusza Inwentarza Rozwoju Mowy i Komunikacji IMIRK SiZ, 
oraz arkusza obserwacji umiejętności komunikacyjnych (autorstwa Ewy Przebin-
dy) – opisałam stan komunikacji badanego chłopca. Celem opisu jest postawianie 
diagnozy i stworzenie  indywidualnego planu terapii. Zaprezentowany schemat  
organizuje badanie konkretnego zjawiska dotyczącego konkretnej osoby, prowa-
dzi do opisu przypadku i na jego podstawie wyciągania wniosków co do możliwo-
ści terapeutyczno-edukacyjnych jednostki. 

U badanego dziecka rozwój języka był na tyle zaburzony, że wprowadzono 
komunikację alternatywną i wspomagającą. Dopiero po jej wprowadzeniu dziec-
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ko zaczęło komunikować się w sposób werbalny. W analogicznej sytuacji, jaką 
jest wprowadzenie dziecka głuchego w świat języka, wylicza się wiek językowy 
dziecka od chwili wprowadzenia aparatów słuchowych lub implantów (Muzy-
ka-Furtak, 2019). Uzasadnia to użycie kwestionariusza dla dzieci w początkowym 
rozwoju mowy, jednak niezgodnie z biologicznym wiekiem dziecka. 

Zastosowanie formularza IMIRK SiZ w badaniu dzieci niemownych, które 
zaczynają mówić, określa stopień rozwoju językowego, szybkość jego nabywa-
nia. Określa również proces i charakter rozwoju językowego. Można w widocz-
ny sposób określić deficyty w nabywaniu konkretnych umiejętności językowych. 
Usprawnia to przygotowanie wstępnych strategii rozszerzania rozwoju języko-
wo-poznawczego, co może przynieść spektakularne efekty dla dzieci, które roz-
poczynają drogę do mowy werbalnej mimo deficytów neurobiologicznych oraz 
poznawczych i językowych. 

Arkusz obserwacji umiejętności komunikacyjnych opracowany przez Ewę 
Przebindę stworzony został dla dzieci korzystających z komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej AAC w ramach systemu Mówik. W procesie obserwacji spo-
sobu komunikowania się  zaznaczamy, czy użytkownik komunikuje się sponta-
nicznie, czy wymaga podpowiedzi, z ilu elementów tworzy wypowiedź dane-
go typu, czy pojawiają się różne części mowy, czy mówi z odmianą fleksyjną, 
czy też brak jest użycia form gramatycznych przy konkretnej wypowiedzi, czy 
odmienia czasownik przez czasy. Rozważone są różne formy komunikacyjne:  
regulacyjna, komentująca (pozytywnie lub negatywnie), opisowa fatyczna (z po-
działem na witanie się i żegnanie) i pytająca. Pozwala zamieścić informację o ko-
nieczności udzielenia podpowiedzi dziecku lub o spontanicznej wypowiedzi. 
Formularz wykorzystywany jest do śledzenia postępów dzieci korzystających  
z protezy mowy Mówik.

oPis bAdAń 
W związku z niemownością dzieci informacje były zbierane na podstawie 

ankiet wypełnionych przez rodzica (matkę) oraz przez terapeutę pracującego 
z dzieckiem na co dzień. Ankiety i wywiad przeprowadzone były w okresie od 
lipca do października 2018 roku.

Obserwowano zachowanie dziecka w konkretnych sytuacjach przez około 
dwa tygodnie i zaznaczano w kwestionariuszu E. Przebindy, z jakich komuni-
katów składa się wypowiedź i w jakich sytuacjach dzieci się komunikują, iluele-
mentowe wypowiedzi są używane, czy używane są gramatycznie i czy są fleksyj-
nie poprawne. 
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Studium przypadku k.
Opisany w artykule chłopiec 8;7 korzystający z systemu Mówik. Jest dziec-

kiem niemownym, które przy wsparciu partnerów komunikacyjnych korzysta 
z Mówika i zaczął korzystać z mowy czynnej dopiero po wprowadzeniu syste-
mu komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Dziecko ma stwierdzone za-
burzenia ze spektrum autyzmu: autyzm dziecięcy F.84.0. W chwili otrzymania  
systemu Mówik nie posługiwał się mową werbalną. Pozostaje w indywidualnej 
terapii poza miejscem edukacji w ramach SUO (specjalistycznych usług opiekuń-
czych). Korzysta z pomocy logopedycznej i pedagogicznej oraz posiada orzecze-
nie o kształceniu specjalnym (OKS), czyli tworzony jest dla niego indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny IPET. Posługuje się również drukowanymi ta-
blicami komunikacyjnymi, symbolami do planów dnia i książeczkami do czytania 
uczestniczącego. System Mówik jest włączony w system edukacji szkolnej 

Z ankiety rodzicielskiej: niemowność (mowa pojawiła się po zastosowaniu 
komunikacji alternatywnej po 6 r.ż.), niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
lekkim, zaburzenia integracji sensorycznej. Diagnoza autyzmu  postawiona, gdy 
dziecko miało 2;5 – diagnoza wstępna,  3 lata diagnoza pogłębiona.  Do 4. r.ż. nie 
komunikował potrzeb w zrozumiały sposób, robił to płaczem lub krzykiem. Bar-
dzo słaby był kontakt wzrokowy, niewielka koncentracja uwagi, brak wspólne-
go pola uwagi, bardzo duża ruchliwość określona jako hiperaktywność. W czte-
roosobowej rodzinie (mama, dziadkowie, dziecko) jest wspierany w komunikacji 
przez domowników, którzy występują jako partnerzy komunikacyjni; oprócz nich 
dziecko komunikuje się za pomocą komunikatów werbalnych lub Mówika z na-
uczycielem wspomagającym i wychowawcą, pedagogiem, logopedą szkolnym, 
logopedą z zajęć SUO (specjalistycznych usług opiekuńczych), dziećmi ze szko-
ły. Chętniej nawiązuje spontaniczny kontakt z dorosłymi niż z dziećmi. Z obcymi 
nie nawiązuje kontaktu. Werbalizuje potrzeby w proste zdania. „Chcę jeść”, „daj 
mi pić”, „chcę ciąć”, „chcę jechać do (nazwa własna miejscowości)”. Potrafi się 
przedstawić, ale w stosunku do osób obcych potrzebuje dużej pomocy. Czyta glo-
balnie, sylabizuje, wymaga asysty w analizie i syntezie głoskowej. Czyta dwuele-
mentowe zdania. Nie pisze, rysunek na poziomie bazgrot. 

Z ankiety terapeuty: W ocenie specjalisty „Chłopiec komunikuje się za pomo-
cą mowy, werbalnie, używając pojedynczych słów, a także łącząc je w 2–3-ele-
mentowe wypowiedzenia. Wspomagająco dziecko korzysta z Mówika. Zazwy-
czaj w modelowanej wymianie dialogowej lub gdy chce wyrazić jakąś potrze-
bę, odpowiedzieć na pytanie słowem, którego nie potrafi zwerbalizować”. System 
w ocenie specjalisty odegrał wspomagającą rolę w rozwoju mowy dziecka i stano-
wi bazę utrzymującą słownictwo. Rozwój nabywania umiejętności przebiega nie-
harmonijnie, jest obniżony w stosunku do wieku dziecka. Nabywa około 20–30 
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słów miesięcznie. Ma trudności w sferze poznawczej i motorycznej (w związku 
z utrzymującym się wzmożonym napięciem mięśniowym w dłoniach i obniże-
niem napięciem w obrębie jamy brzusznej). 

Z arkusza umiejętności komunikacyjnych: u dziecka dominują 2–3-elemen-
towe wypowiedzi, niewspomagane, dłuższa wypowiedź musi być wspomagana 
(Mówik, gest GORA). Opisuje rzeczy i osoby, pozytywnie i negatywnie: „ład-
ne, brzydkie, śmierdzi, głupie, nie lubię, smaczne”. Nazywa imionami własnymi 
kilku znanych dorosłych, rzadziej dzieci; nigdy spontanicznie. Brak w słowniku 
dziecka słów „pan”/”pani”. Do wszystkich osób dorosłych zwraca się „mamo” – 
potem o coś pyta. Używa form fleksyjnych w wypowiadanych wyrazach. „To jest 
(imię psa)”, „Jedziemy do psa”, „Mam psa”. Używa czasu przyszłego lub teraź-
niejszego. Używa rzeczowników, czasowników, określeń. Potrafi opisać, co się 
działo wcześniej lub co będzie się działo za chwilę ze wspomaganiem. Pyta o oso-
by spontanicznie „kto to?’” – gdy ktoś dzwoni lub przyjdzie. „Gdzie idziesz?”. 
Brak jest w wypowiedzeniach dziecka pytań i stwierdzeń dotyczących czasu i go-
dziny, pyta jedynie o wydarzenia. 

IMIRK SiZ: Dziecko nie wypowiada i nie używa wszystkich słów zawartych 
w formularzu. Nie zawsze jest też w stanie powtórzyć wyrazy. Pojawiają się de-
formacje charakterystyczne dla problemów z planowaniem motorycznym ruchów 
artykulacyjnych i sekwencjonowaniem wypowiedzi. Jednak zakres rozumienia 
znaczenia wypowiedzi pozostaje w normie.

Plan terapii K.

1.  Cele komunikacyjne według funkcji (na podstawie formularza E. Przebin-
dy)

 −   Funkcja regulacyjna – rozszerzanie długości wypowiedzi, wycofywa-
nie podpowiedzi;

 −   Funkcja komentująca (pozytywnie/negatywnie) – budowanie pojęć 
czasowych;

 −   Funkcja opisowa – rozszerzanie długości wypowiedzi, wycofywanie 
podpowiedzi, budowanie pojęć czasowych;

 −   Funkcja fatyczna (witanie się, żegnanie) – wycofywanie podpowiedzi, 
budowanie spontanicznej relacji;

 −  Funkcja pytająca – budowanie pytań o czas.
2.  Wskazania do pracy z nauczycielem. Bazowanie na wsparciu komuni-

kacyjnym systemem Mówik oraz graficznym w postaci różnych pomocy 
uwzględniających słowo i obraz.

3.  Plan rozwoju słownictwa (na podstawie IMIRK SiZ). Rozszerzanie słow-
nictwa czynnego we wszystkich zakresach. Ćwiczenia poprawności wy-
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powiedzi. Nauka pisania ręcznego bądź na klawiaturze (uwzględniając 
możliwości dziecka w zakresie motoryki małej).

4.  Sugestie strategii rozbudowujących u dzieci zajęcia TUS (terapia uspraw-
niająca społecznie). Włączenie dzieci do zabaw naprzemiennych z wyko-
rzystaniem systemu Mówik.

5.  Zalecane rozwiązania w kwestii tworzonych pomocy. Bazowanie na po-
mocach łączących wyraz i obrazek, sekwencyjności zdarzeń, kolejności 
zdarzeń w historiach obrazkowych. Rozszerzanie słownictwa czynnego.  
Pomoce do nauki czytania i pisania. 

podSumowanie badań  
i wnioSki terapeutyczne 

Standard postępowania logopedycznego proponuje, jako podstawowe po-
stępowanie dla dziecka z autyzmem, terapię behawioralną (Lipski, 2015). Brak 
jest podpowiedzi strategii dla standardu postępowania dla metod rozwojowych 
i terapii z wykorzystaniem wspomaganej stymulacji języka ALS  i modelowania 
komunikacyjnego (będącego inną strategią niż modelowanie w terapii behawio-
ralnej). Zaprezentowane wyniki badań stanowią podstawę planu postępowania te-
rapeutycznego dla grupy pacjentów prowadzonych tymi metodami jako wzorca 
najbardziej zbliżającego do naturalnego procesu nabywania mowy, pozwalające-
go dziecku na rozwój języka, czyli spontanicznych nigdy wcześniej nieprezento-
wanych zachowań komunikacyjnych. 

Wyniki badań wskazują, że dobre zorganizowanie systemu wsparcia komuni-
kacji  przyczynia się do poprawy jakości życia dzieci z kompleksowymi potrzeba-
mi komunikacyjnymi. Wskazuje na to rozszerzanie słownictwa zarówno czynne-
go, jak i biernego, poprawa rozumienia i zmniejszenie liczby zachowań trudnych, 
opanowywanie kompetencji językowych, budowanie systemu językowego oraz 
werbalizowanie swoich potrzeb (na miarę możliwość danego dziecka).  U kon-
kretnego pacjenta występują inne zestawy cech powodujących opóźnienia rozwo-
jowe. Każde dziecko po pogłębionej diagnozie funkcjonalnej powinno otrzymać 
ramowy program z założonymi celami terapeutycznymi na najbliższy kwartał;  
program ten powinien być poddawany ewaluacji. Program, oprócz opisu dysfunk-
cji dziecka, powinien zawierać wnioski do działań komunikacyjnych na bazie  
ankiety E. Przebiny oraz opis najbliższych perspektywicznie umiejętności w za-
kresie kompetencji i sprawności, jakie powinno nabyć dziecko. Każda z funk-
cji komunikacyjnych powinna być uzupełniona o kolejne cele.  Zaplanowana in-
terwencja powinna zawierać wskazania do pracy dla dziecka i nauczyciela, okre-
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ślenie ramowych dążeń do tworzenia indywidualnych, rozwojowych planów  
i opinii dotyczący potrzeb edukacyjnych dziecka, zawierających wytyczne w za-
kresie komunikowania się, z naciskiem na rozszerzanie najsłabiej wspartych funkcji  
komunikacyjnych. Opinia taka powinna zawierać wybrane dla dziecka strate-
gie, plan rozbudowywania słownictwa, sugestie dotyczące strategii rozbudowy-
wania u dziecka kompetencji społecznych przykładowo poprzez zajęcia TUS  
(terapia usprawniająca społecznie) połączone z wykorzystaniem narzędzi do ko-
munikacji wspomagającej i alternatywnej AAC, zalecane rozwiązania w kwestii 
pomocy edukacyjnych, opis celów i sposobów ich realizacji. 
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