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Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej 
komunikacji w Polsce

Wprowadzenie

Miejscem powstania i rozwoju bujnie rozwijającej się interdyscyplinarnej wiedzy 
naukowej, praktycznej, technologicznej w dziedzinie wspomagającej i alterna-
tywnej komunikacji są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanada.

Początek zainteresowań, poszukiwań i eksperymentów w dziedzinie stosowa-
nia odmiennych sposobów komunikowania się dla osób niemówiących przypada 
na lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Wiąże się to z postępem w normaliza-
cji warunków życia, edukacji, rehabilitacji osób z rozległymi i głębokimi nie-
pełnosprawnościami, które wcześniej zazwyczaj żyły w izolacji i nie były objęte 
specjalistyczną pomocą i terapią. W 1983 roku utworzono Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Wspomagającej i Alternatywnej Komunikacji z siedzibą w To-
ronto. Z nazwy tego Stowarzyszenia został zaczerpnięty i przyswojony termin 
„komunikacja wspomagająca i alternatywna”, który w najogólniejszym rozu-
mieniu jest używany do określenia odmiennych sposobów porozumiewania 
się. K o m u n i k a c j a  w s p o m a g a j ą c a  jest defi niowana jako proces wspo-
magania zdolności mówienia, a l t e r n a t y w n a  zaś – jako proces przyswaja-
nia zastępczych sposobów dla zapewnienia substytu braku mowy dźwiękowej. 
Obecnie operuje się skrótem AAC (ang. Augmentative and Alternative Commu-
nication), który stał się standardem powszechnie używanym dla opisu tej dzie-
dziny (S. L. Glennen, 1997, s. 5). Jednak używanie tych terminów jest przed-
miotem dyskusji, również w Polsce, i w przyszłości mogą się pojawić bardziej 
adekwatne określenia. Również nie ma zgody co do określenia użytkowni-
ków AAC, klasyfi kacji stosowanych metod i wielu innych pojęć. Postępujący 
rozwój w dziedzinie praktyki, badań naukowych na polu AAC w ostatnich dzie-

1 Wirginia Loebl, doktor, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdań-
skiego. Jest autorką publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej (wspomaga-
nie rozwoju psychoruchowego, nabywanie kompetencji komunikacyjnych, nauczanie a facylitacja 
dziecka o zaburzonym rozwoju). Bierze aktywny udział w licznych konferencjach naukowych, kra-
jowych i zagranicznych. Odbyła wizyty studyjne: w Niemczech, Szwecji i Danii. Członek współ-
założyciel: Fundacji „Sprawni Inaczej”; Polskiego Towarzystwa Dysleksji; Stowarzyszenia „Mówić 
bez Słów”. Członek International Society for Augmentative and Alternative Communication.
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22 Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

sięcioleciach znajduje swoje odbicie w konferencjach lokalnych, regionalnych, 
narodowych i międzynarodowych, licznych badaniach i publikacjach, czasopis-
mach, biuletynach, tworzeniu grup interesów i profesjonalistów, rodzin użyt-
kowników, a także w niezwykłym postępie wspomagającej technologii towarzy-
szącej osobom niepełnosprawnym.

Stopniowo osiągnięcia uzyskane na polu AAC w USA, Kanadzie, Australii, 
Europie Zachodniej rozpowszechniają się coraz szerzej i docierają do innych kra-
jów świata, w tym do Polski. Ogromny postęp elektronicznych środków prze-
kazu, większe możliwości szybkiego przemieszczania się stworzyły korzystne 
warunki do międzynarodowej wymiany doświadczeń i dostępu w zdobywaniu 
wiedzy i umiejętności.

Korzenie, pierwsze doświadczenie
i osiągnięcia AAC w Polsce

Głównym celem tego opracowania jest przedstawienie pierwszych inicjatyw, do-
świadczeń pionierów i leaderów oraz zaawansowania różnych osiągnięć w dzie-
dzinie AAC w Polsce. Będzie to próba odpowiedzi na pytania: kiedy zaczęły się 
pierwsze inicjatywy, kto był ich promotorem, jaki wkład mają wybrane instytu-
cje, ośrodki i Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, jakie są pierwsze osiągnięcia 
naukowo-badawcze w omawianej dziedzinie?

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce 
powstały pierwsze szkoły, ośrodki edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z wielo-
rakimi niepełnosprawnościami, którym często współtowarzyszą poważne proble-
my w porozumiewaniu werbalnym. Została wypełniona luka w systemie edukacji 
specjalnej, który nie obejmował wystarczającą, specjalistyczną terapią i rehabili-
tacją dzieci dotkniętych uszkodzeniem centralnego układu nerwowego z wielora-
kimi niepełnosprawnościami oraz innymi zaburzeniami (psychogennymi, uszko-
dzeniami układów itp.). Ambitni nauczyciele, terapeuci, psycholodzy w obliczu 
barier komunikacyjnych, jakie napotykali w procesie edukacji, terapii, interakcji 
z niekomunikującymi się uczniami, zaczęli poszukiwać skutecznych sposobów 
komunikacji. Profesjonaliści z poczuciem odpowiedzialności i potrzebą dosko-
nalenia zawodowego różnymi drogami docierali do ośrodków zagranicznych, 
w których już tworzono i stosowano wspomagające sposoby oraz środki komuni-
kowania się z zastosowaniem wyspecjalizowanych pomocy i strategii nauczania.

W 1987 roku dwie nauczycielki Anna Lechowicz z Warszawy i Alicja Wę-
gierkiewicz z Poznania z pomocą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odwiedziły 
Hinterweg Schule w Hamburgu oraz szkoły dla uczniów niepełnosprawnych 
ruchowo w Niemczech. W szkołach tych używano systemu Blissa w porozumie-
waniu się z uczniami niemówiącymi. To dało asumpt, aby jeszcze w tym samym 
roku przy współpracy i fi nansowym wsparciu niemieckiej organizacji Quaker Hil-
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W. Loebl. Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce   23

fe i Hinterweg Schule polscy nauczyciele ukończyli pierwszy kurs komunikacji 
systemem Blissa. Po tym szkoleniu zaczęto wprowadzać system Blissa w Szko-
le Podstawowej nr 327 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Warszawie, 
a także w innych placówkach przeznaczonych dla dzieci np. niepełnosprawnych. 
Uzyskane rezultaty w pracy z pierwszymi użytkownikami systemów komunikacji 
alternatywnej były zachętą do zorganizowania specjalistycznych szkoleń również 
w Polsce, ich inicjatorem była Anna Lechowicz. Trzeba podkreślić, że system 
Blissa był pierwszym systemem komunikacji alternatywnej wykorzystywanym 
w Polsce w pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością.

W 1988 roku powołano do życia Ośrodek Szkoleniowy Komunikacji Symbo-
licznej Bliss przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego 
przewodniczącą została Anna Lechowicz. W tym samym roku Ośrodek stał się 
fi lią międzynarodowej organizacji Blissymbolics Communication International 
(BCI), a rok później członkiem International Society for Augmentative and 
Alternative Communication (ISAAC).

W 1998 roku minęło 10 lat działalności warszawskiego Ośrodka, który wraz 
z poszerzeniem sfery zainteresowań i wzbogaceniem oferty szkoleniowej zmienił 
swą nazwę na Centrum Rozwoju Komunikacji. Dzięki działalności szkoleniowej 
Ośrodka system Blissa stopniowo trafi ł do polskich szkół specjalnych i integracyj-
nych, szpitali, domów pomocy społecznej, sanatoriów. Ponadto przyczynił się do 
poszukiwania i propagowania innych wspomagających sposobów porozumiewa-
nia, metodycznych rozwiązań, strategii nauczania i wykorzystywania komputerów 
we wspomaganiu procesu komunikacji. Od prawie 20 lat Centrum Komunika-
cji Symbolicznej pod kierunkiem Anny Lechowicz wraz ze współpracownikami 
jest instytucją, która wielokierunkowo rozwija swoją działalność, upowszechnia 
i dzieli się wiedzą oraz osiągnięciami, inspirując innych do twórczej aktywności 
na polu wspomagania procesu komunikowania się dzieci niemówiących.

Oprócz przedstawionego Ośrodka warszawskiego działa wiele innych instytu-
cji i organizacji, które wniosły znaczący wkład we wdrażanie różnych systemów, 
metod i środków wspomagających porozumiewanie się osób niepełnosprawnych, 
mając swój udział w rozwoju AAC w Polsce. Nie sposób przedstawić wszystkich, 
zatem ograniczę się do kilku, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju pol-
skiej szkoły AAC. 

Instytucją mającą duże zasługi dla upowszechniania metod wspomagających 
procesy komunikowania się jest Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicznej 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Od wielu lat Centrum organi-
zuje konferencje i seminaria poświęcone problematyce porozumiewania się osób 
niepełnosprawnych. Publikuje książki i materiały szkoleniowe dla terapeutów 
pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi oraz organizuje specjalistyczne kur-
sy. Aktywność Centrum koncentruje się przede wszystkim na metodach pracy 
z dziećmi głęboko upośledzonymi umysłowo, autystycznymi oraz z wieloraką 
niepełnosprawnością. Pierwsze zwarte prace (pod red. M. Piszczek, 1996, 1997), 
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24 Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

jak również artykuły opisujące systemy AAC były publikowane w kwartalniku 
„Rewalidacja” wydawanym przez Centrum.

Innym ośrodkiem działającym w Polsce jest Centrum Metod Alternatywnych 
i Poradnia Konsultacyjno-Szkoleniowa (CMA) w Szczecinie prowadzona przez 
logopedę Marię Podeszewską-Mateńko. Podstawowym kierunkiem podejmowa-
nych działań w tym ośrodku jest opracowywanie indywidualnych ocen i planów 
interwencji skoncentrowanej na rozwijaniu zdolności poznawczych i komunika-
cyjnych, stanowiących podstawę dalszej edukacji osoby niemówiącej. Podopiecz-
nymi tej placówki (CMA) są dzieci z niepełnosprawnością umysłową, autyzmem 
oraz osoby dorosłe z zaburzeniami afatycznymi. Głównym systemem komunikacji 
używanym w szczecińskim centrum jest system Picture Communication System 
(PCS), czarno-białych Piktogramów, zaadaptowanych w 1992 roku ze szwedzkiej 
wersji oryginału. Stosuje się tam gesty, symbole Blissa i angielski system Rebus.

Innymi organizacjami, które warto wymienić, są: Polski Związek Niewido-
mych oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Organizacje te od wielu 
lat opracowują materiały instruktażowe oraz publikacje dotyczące głównie metod 
i systemów porozumiewania się przydatnych w pracy z osobami o ciężkich zabu-
rzeniach sensorycznych (np. stosowanie w komunikacji przedmiotów, obrazków, 
symboli jednoznacznych z wykorzystaniem bodźców dotykowych).

Na szczególną uwagę zasługuje przedstawienie ogólnopolskiego programu 
realizowanego w ramach Umbrella Project – Program Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – „Sieć instytucji pomagających dzieciom 
niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się”. 
Program ten został zainicjowany w kwietniu 1998 roku, do jego realizacji wyty-
powano pięć placówek zajmujących się profesjonalną pomocą osobom niepełno-
sprawnym. Należą do nich:

– Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie,
– Szkoła Podstawowa nr 327 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 

w Warszawie,
– Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Legnicy,
– Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Pol-West Sp. z o.o. Zakład Pracy Chro-

nionej w Gdańsku oraz dr Wirginia Loebl, pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Gdańskiego,

– Szkoła Podstawowa nr 150 przy dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabi-
litacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie.

Głównym celem ogólnopolskiego programu, który realizowano przez okres 
dwóch lat było propagowanie i wdrażanie AAC w Polsce poprzez działalność 
szkoleniową prowadzoną przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z poszcze-
gólnych Ośrodków. Inicjatorem i konsultantem wiodącym programu była logope-
da Magdalena Grycman – kierownik Ośrodka w Kwidzynie. Zadanie kierowania 
tym programem wyznaczono Magdalenie Grycman, co wynikało z zaawansowa-
nia w pracy Ośrodka w Kwidzynie na polu diagnostyczno-terapeutycznym AAC. 
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W. Loebl. Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce   25

Działalność Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie rozpo-
częła się w 1993 roku. Do chwili uruchomienia programu zespół pracowników 
ośrodka kwidzyńskiego odbył szkolenie prowadzone przez specjalistów Inter-
national Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) 
A. Warrick i J. Swain. Stopniowo Ośrodek Terapii i Rehabilitacji w Kwidzynie 
zyskiwał coraz rozleglejszą wiedzę i doświadczenie, stał się liderem w dziedzinie 
wspomagających sposobów porozumiewania w Polsce i zaczął odgrywać kluczową 
rolę w tworzeniu całościowego modelu zawierającego różnorodne działania, któ-
rych celem jest wszechstronna pomoc osobom niemówiącym oraz z poważnymi 
zaburzeniami mowy. Doświadczenia ośrodka były prezentowane na krajowych 
i międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach. Pracownicy ośrodka są au-
torami materiałów szkoleniowych, publikacji, prowadzą szkolenia dla specjali-
stów z całego kraju oraz współorganizują naukowe konferencje (1998, 2001).

Wracając do najważniejszych osiągnięć programu, należy wymienić współ-
organizowanie II Międzynarodowej Konferencji w Warszawie (grudzień 1999) 
nt. „Psychoterapia dzieci z niepełnosprawnością złożoną – alternatywne i wspo-
magające sposoby porozumiewania się” oraz:

– prowadzenie szkoleń dla 250 specjalistów z całej Polski przez zespoły w po-
szczególnych ośrodkach;

– przetłumaczenie i wydanie oraz dystrybucja książki A. Warrick pt. Porozu-
miewanie bez słów;

– opracowanie programu studiów podyplomowych we współpracy z Akade-
mią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie nt. „Wspomagające i alternatywne 
sposoby porozumiewania się” oraz wystąpienie z wnioskiem do Minister-
stwa Edukacji Narodowej o przyznanie grantów za studia (M. Dońska-
-Olszko, 2001).

Po dwuletniej współpracy ośrodków działających w programie Umbrella 
Project: „Sieć instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – wspoma-
gające i alternatywne metody porozumiewania się” zdecydowano się na dalszą 
współpracę, powołując w lutym 1999 roku Stowarzyszenie na rzecz Propago-
wania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”. 
Przewodniczącą Stowarzyszenia została Małgorzata Dońska-Olszko, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 dla Dzieci Niepełnosprawnych Rucho-
wo w Warszawie. Celem Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” jest skoordynowana 
kontynuacja oraz rozszerzenie zadań podjętych przez sieć ośrodków realizujących 
działania na rzecz komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Stowarzyszenie 
określiło statutowo najważniejsze obszary swojej działalności ze szczególnym 
uwzględnieniem prowadzenia badań, ujednolicenia terminologii oraz rozwija-
nia wiedzy i umiejętności specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi 
z problemami w porozumiewaniu się. Za główne cele statutowe przyjęto:

– propagowanie i wdrażanie wspomagających i alternatywnych sposobów po-
rozumiewania się;
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26 Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

– podnoszenie świadomości społecznej poprzez zapoznanie społeczeństwa 
z potrzebami i możliwościami osób niepełnosprawnych z zaburzenia-
mi mowy i niemówiącymi, upowszechnienie wiedzy na temat nowoczes-
nej technologii, niezbędnej w edukacji, oraz wieloprofi lowej terapii dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej;

– podnoszenie jakości usług rehabilitacyjnych i edukacyjnych świadczonych 
osobom posługującym się komunikacją wspomagającą i alternatywną 
(tamże). 

Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” działa już ponad 5 lat (1999–2005). Na 
kolejną kadencję przewodniczącą Stowarzyszenia została Alina Smyczek – peda-
gog, logopeda zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 150 w Krakowie (obecnie 
Zespół Szkół Specjalnych nr 11). Od początku swojej działalności Stowarzy-
szenie „Mówić bez Słów” konsekwentnie realizowało założone cele statutowe 
związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej 
i ciągle podejmuje nowe formy aktywności.

Do najważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia można zaliczyć uczestnictwo 
w organizacji następujących konferencji naukowych:

– Międzynarodowej konferencji w Warszawie (grudzień 1999) nt. „Psychote-
rapia dzieci z niepełnosprawnością złożoną – alternatywne i wspomagające 
sposoby porozumiewania się”;

– III Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
„Wspomagające sposoby porozumiewania się” w Kwidzynie (czerwiec 
2001).

Ponadto:
– uruchomienie w październiku 2000 roku pierwszej edycji studiów podyplo-

mowych we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
nt. „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się”;

– przetłumaczenie i wydanie książki autorstwa: Stephena von Tetzchnera 
i Haralda Martinsena Wprowadzenie do komunikacji wspomagającej i alter-
natywnej (2002);

– wydanie materiałów z III Regionalnej Konferencji Krajów Europy Środko-
wej i Wschodniej „Wspomagające sposoby porozumiewania się” (2001);

– praca przy tłumaczeniu i opracowaniu programu Boardmaker, który umoż-
liwia nauczycielowi tworzenie tablic i innych pomocy do porozumiewania 
się opartych na systemie PCS;

– opracowanie i wydanie broszur: „Gesty”, „Symbole Blissa”, „PCS”;
– wydanie książki Wiem, czego chcę pod red. Magdaleny Grycman i Aliny 

Smyczek (2004);
– opracowanie i wydawanie Biuletynu „Mówić bez Słów” (8 numerów od 

2003 r.);
– dystrybucja publikacji dotyczących AAC, książek i broszur wydanych w la-

tach 1999–2004;
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– prowadzenie doradztwa merytorycznego, sporządzanie opinii, ekspertyz 
dotyczących zagadnień związanych z alternatywnymi i wspomagającymi 
metodami porozumiewania się;

– współdziałanie na rzecz realizacji założonych celów z jednostkami naukowy-
mi, władzami samorządowymi, państwowymi, podmiotami gospodarczymi;

– organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, kongresów, wystaw upo-
wszechniających metody, techniki i rozwiązania w zakresie AAC (A. Smy-
czek, 2005).

Jak wynika z założonych celów statutowych, Stowarzyszenie „Mówić bez 
Słów” ma bardzo szeroki zakres działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, 
wydawniczej, opiniotwórczej i eksperckiej na polu AAC. Jest to niezwykle pręż-
na organizacja, która swoimi inicjatywami i twórczą aktywnością dociera do 
środowisk profesjonalistów, użytkowników AAC oraz ich rodzin. Nowe formy 
działalności sprzyjają rozwojowi pierwotnie założonych celów i zadań.

Siedziba Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” mieści się w Szkole Podstawowej 
nr 150 w Krakowie (obecnie Zespół Szkół Specjalnych nr 11), jej przewodniczą-
cą, jak już wspomniałam, jest Alina Smyczek.

Szkoła Podstawowa nr 150 w Krakowie powstała w 1990 roku z inicjatywy 
rodziców oraz psycholog Marii Orkisz (która nadal jest dyrektorem i przewodni-
kiem placówki). Szkoła jest jedną z wiodących w Polsce w dziedzinie wspomaga-
jących sposobów porozumiewania się. Uczniami Szkoły są głównie dzieci z wie-
loraką niepełnosprawnością spowodowaną uszkodzeniem centralnego układu 
nerwowego. Od początku istnienia placówki pracownicy poszukiwali nowoczes-
nych, skutecznych i sprawdzonych w innych krajach metod pracy z uczniami nie-
pełnosprawnymi. W pracy szkoły w zakresie wspomagania porozumiewania się 
dzieci można wyróżnić kilka okresów. Pierwszy z nich rozpoczął się w 1993 roku, 
kiedy to wybrana grupa nauczycieli była z wizytą studyjną w duńskich edukacyjno-
terapeutycznych instytucjach, stamtąd zaczerpnięto pomysły oraz wzorce wspo-
magania komunikacji. Zaczęto wdrażać trzy rodzaje znaków: gesty, Piktogramy 
PIC (czarno-białe) oraz fotografi e. Stopniowo zakres wykorzystywanych zna-
ków, jak również całych systemów znaków powiększał się i wykorzystywano je 
w różnych celach. W tym czasie podjęto również próby włączenia komputera do 
edukacji takich uczniów. A. Smyczek i P. Szczawiński w 1997 roku opracowali 
pierwszą nakładkę dotykową Intellikeys. Uzyskane doświadczenie przedstawiano 
na konferencjach dla specjalistów.

W kolejnym okresie, przypadającym na lata 1998–2001, praca zespołowa 
koncentrowała się na metodyce nauczania znaków, doskonaleniu technik i po-
mocy komunikacyjnych, a także szkoleniu specjalistów z Centrum Metodyczne-
go Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. W tym czasie powsta-
ły publikacje poświęcone problematyce AAC. Utworzono, działający do dzisiaj, 
specjalny zespół problemowy AAC, w ramach którego analizuje się proces wpro-
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28 Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

wadzania znaków, kształtowanie pojęć i naukę codziennego używania wspoma-
gających sposobów porozumiewania się w warunkach zajęć szkolnych.

P. Szczawiński stworzył wewnętrzną elektroniczną bazę danych Piktogramów 
PIC i fotografi i, co bardzo ułatwia przygotowywanie pomocy komunikacyjnych.

W trzecim okresie (2001–2005) położono nacisk na rozwój technologii wspo-
magającej adaptację nowych technik oraz na opracowanie standardów w edukacji 
uczniów niemówiących. W tym czasie pojawiły się nowe publikacje, których au-
torami są przede wszystkim pracownicy szkoły (A. Smyczek, 2005).

Zapewne kolejny okres pracy nad rozwojem porozumiewania się uczniów 
z problemami w komunikowaniu się ustnym przyniesie nowe zadania meto-
dyczne, technologiczne, psychologiczne i inne. Zadania te można realizować 
w zespole nauczycieli-terapeutów, dla których edukacja dzieci koncentruje się na 
wspomaganiu ich indywidualnego rozwoju, a nauczyciele stają się refl eksyjnymi 
praktykami, badaczami w działaniu, twórcami.

Zakończenie

W rozwoju komunikacji wspomagającej i alternatywnej w Polsce można wyłonić 
główne nurty, które odnoszą się do:

– praktycznego stosowania różnorodnych sposobów porozumiewania się, 
pomocy komunikacyjnych, ich przystosowania do indywidualnych potrzeb 
i możliwości użytkowników;

– popularyzacji wiedzy metodycznej, technicznej, szkolenia specjalistów;
– opracowania warsztatu naukowo-badawczego;
– stworzenia zespołów: eksperckiego, opiniotwórczego oraz propozycji roz-

wiązań globalnych w tym obszarze.
W ciągu ostatnich lat nastąpił w Polsce spektakularny postęp w różnych za-

kresach działalności na polu AAC. Coraz więcej osób w różnym wieku, dotknię-
tych różnymi zaburzeniami rozwoju, o różnym statusie społecznym wykorzystuje 
specjalne sposoby komunikowania się oraz wspomagające pomoce i urządzenia 
komunikacyjne. W związku z tym wzmacnia się pozycja AAC jako standardo-
wej metody w praktyce edukacyjnej i klinicznej. Coraz większe upowszechnianie 
AAC zapoczątkowało rozwój nowych rozwiązań technologicznych, adaptacji pro-
gramów komputerowych, racjonalizację urządzeń służących komunikacji.

Zmiany, jakie dokonują się w dziedzinie AAC, w głównej mierze są rezul-
tatem pracy i wysiłków praktyków ze wspomnianych ośrodków zajmujących się 
edukacją, terapią osób z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się. To 
właśnie w tych placówkach wypracowuje się – na podstawie wieloletnich do-
świadczeń i permanentnych poszukiwań, poprzez gromadzenie wiedzy, proce-
dury metodyczne, techniki uczenia znaków, badań diagnostycznych – a zarazem 
tworzy i doskonali pomoce komunikacyjne. Osoby zatrudnione w tych ośrod-
kach są animatorami postępu, grupą nacisku, nauczycielami – badaczami. Dzielą 
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się swoją wiedzą i umiejętnościami, prowadząc szkolenia, publikując artykuły, 
książki, biuletyny. Obecnie inicjatywy oddolne w dziedzinie AAC w Polsce są 
coraz śmielsze. Działające prężnie od 1999 roku Stowarzyszenie „Mówić bez 
Słów” jest ciałem koordynującym działalność: 

– upowszechniającą,
– wydawniczą,
– szkoleniową,
– ekspercką i projektującą kompleksową pomoc osobom niemówiącym.
Natomiast ze strony centralnych instytucji państwowych brakuje całościowej 

polityki, rozwiązań systemowych, które obejmowałyby wsparciem wszystkie oso-
by niemówiące.

Obok przedstawionych wybiórczo nurtów działalności na polu AAC w Pol-
sce istnieje nurt badań naukowych podjętych przez pracowników niektórych 
uniwersytetów i akademii pedagogicznych, m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, 
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Aka-
demii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Na Uniwersytecie Gdańskim już pod koniec lat osiemdziesiątych 
XX wieku rozpoczęto pierwsze prace badawcze związane z efektywnością sy-
stemu Blissa w porozumiewaniu się osób niemówiących z porażeniem mózgo-
wym (I. Chodkiewicz, 1989). W ramach seminarium magisterskiego oraz badań 
własnych autorki prowadzono studia nad literaturą poruszającą problematykę 
AAC oraz badania empiryczne z zastosowaniem metody studium przypadku 
(tamże). Wyniki badań publikowano w czasopismach naukowych oraz pracach 
zwartych. Ponadto wspomagająca i alternatywna komunikacja od 1995 roku sta-
ła się przedmiotem zajęć fakultatywnych, a obecnie obligatoryjnym na kierunku 
pedagogiki specjalnej na Podyplomowych Studiach Logopedycznych na Uni-
wersytecie Gdańskim.

Współtwórcami dorobku naukowego w dziedzinie AAC w Polsce są również 
nauczyciele – badacze opisujący swoje doświadczenia z użytkownikami wspoma-
gających sposobów porozumiewania się. Ostatnio wydane dwie książki Wiem, 
czego chcę pod red. M. Grycman i A. Smyczek oraz Komputerowe wspomaganie 
procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością autorstwa 
A. Lechowicz są ważnym wkładem w dziedzinie rodzimych osiągnięć nauko-
wych w omawianym obszarze.

Do tej pory brakuje w Polsce specjalistycznych ośrodków interdyscyplinar-
nych badań skoncentrowanych na różnych aspektach wspomagającej i alterna-
tywnej komunikacji.

Obserwując stały postęp w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb użytkowników 
AAC w Polsce oraz ogromne zaangażowanie ludzi, którzy pragną wzbogacić ja-
kość ich egzystencji, wyposażyć w zdolność komunikowania się z innymi ludźmi, 
wierzę, że choć wolno – zmierzamy we właściwym kierunku.
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