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ALTERNATYWNE 

I WSPOMAGAJĄCE METODY 

KOMUNIKACJI – CZYM 

W OGÓLE SĄ AAC?

DLACZEGO KOMUNIKOWANIE SIĘ 

JEST TAKIE WAŻNE

Mowa umożliwia osobie chorej informowanie 

o swoich potrzebach i samopoczuciu

W JAKI SPOSÓB MOŻNA KOMUNIKOWAĆ SIĘ 

UŻYWAJĄC AAC?

Zamiast wypowiadania słów i zdań osoby 

nie mogące komunikować się werbalnie 

używają odpowiednio dobranych znaków 

graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), 

znaków manualnych (gestów) lub znaków 

przestrzenno-dotykowych (przedmiotów), które 

pozwalają wyrażać imswoje myśli, uczucia, 

pozwalają pytać, podejmować decyzje, 

dokonywać wyborów czy opowiadać.
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Gdy jednak nie udaje się jej skomunikować z otoczeniem, jest to niezwykle frustrujące i często 

wpływa na pogorszenie się stanu psychicznego i fizycznego chorego. Dlatego tak ważne jest 

dbanie o kontakt z chorym, który nie może porozumiewać się tradycyjnie, mową werbalną.

systemy symboli 
system gestów
systemy graficzne
systemy kombinowane

Na rynku polskim dostępne są również różne rodzaje pomocy i urządzeń do komunikacji. 

Od najprostszych tablic do komunikacji z symbolami, zdjęciami, obrazkami, poprzez komunikatory 

z możliwością nagrywania pojedynczych słów lub zestawów komunikatów, tablety z syntezatorem 

mowy, po urządzenia wysokich technologii np. sterowane wzrokiem. 

W zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb poszczególnych osób można używać 
różnych systemów komunikacji AAC, by ich użytkownicy mogli porozumieć się z otoczeniem. 
Mogą to być:
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KTO MOŻE BYĆ UŻYTKOWNIKIEM AAC

Do grupy użytkowników alternatywnych 

i wspomagających metod komunikacji mogą 

należeć zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. 

CZM JEST AAC

Termin AAC (z ang. Augmentative and Alternative Communication) oznacza komunikację 

wspomagającą i alternatywną. W praktyce oznacza to, że metody AAC mogą być alternatywą 

dla mowy werbalnej, jak również wspomagać ją, np. gdy rozwija się ona z opóźnieniem lub nie jest 

możliwa w pewnym momencie życia.AAC to grupa metod mających na celu umożliwienie 

komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu 

uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację. Celem AAC jest stałe lub okresowe 

kompensowanie różnego rodzaju trudności w porozumiewaniu się.

KIEDY MOŻNA WPROWADZIĆ I JAK DOBRAĆ 

ODPOWIEDNIĄ METODĘ AAC?

Takie osoby, które nie mogą komunikować się werbalnie od urodzenia, osoby ze specyficznymi 

zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną, ale również te, które z różnych przyczyn 

utraciły czasowo lub stale możliwość mowy werbalnej (np. osoby z chorobami 

neurodegeneracyjnymi, po udarze /wylewie, po wypadkach, zabiegach laryngologicznych itp.).

Im wcześniej, tym lepiej. Nie ma żadnych granic 

wiekowych, listy umiejętności, od których zależy 

możliwość wprowadzenia Alternatywnych 

i Wspomagających Metod /Sposobów Komunikacji.  

Zarówno osoby w normie intelektualnej, jak i te 

z niskim zakresem umiejętności poznawczych, 

czy też intelektualnych, mogą zacząć korzystać 

z AAC w każdej chwili.

Wybór metod zależy natomiast od wielu czynników i jest uzależniony od indywidualnych potrzeb 

przyszłego użytkownika (m. in.: możliwości fizycznych i intelektualnych, sprawności i zakresu

ruchu np. rąk, a także dotychczasowych doświadczeń użytkownika, stanu słuchu i wzroku, 

motywacji oraz środowiska życia).
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DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ AAC?

KTO MOŻE NAM POMÓC W WYBORZE 

ODPOWIEDNIEJ METODY 

KOMUNIKACJI AAC?

1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1
31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1,
tel./fax: 012-430-50-52
Teren działania poradni obejmuje dzielnice I-III Miasta Krakowa
 
2. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2
30-523 Kraków, ul. Siewna 23 d,
tel. 012-415-69-68
Teren działania poradni obejmuje dzielnice IV-VII Miasta Krakowa 

3. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 3
30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18,
tel./fax 012-266-19-50
Teren działania poradni obejmuje dzielnice VIII-XIII Miasta Krakowa
 
4. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 4
31-977 Kraków, os. Szkolne 27,
tel. 012-644-18-85
Teren działania poradni obejmuje dzielnice XIV-XVIII Miasta Krakowa

W diagnozie przyszłego użytkownika AAC,

jak również w doborze adekwatnej do potrzeb 

i możliwości metodzie /sposobie komunikacji 

pomóc nam może logopeda/neurologopeda. 

Jeśli dziecko ma problemy z mową werbalną 

należy zgłosić się do rejonowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zostanie 

poddane badaniu logopedycznemu. 

Każdy człowiek, który nie posługuje się mową 

werbalną ma nam coś do powiedzenia /

przekazania. Niezależnie od tego, czy chodzi 

o dziecko, czy o osobę dorosłą, każdy użytkownik 

AAC zyskuje doświadczenie możliwości 

porozumienia się, a to daje mu poczucie sprawstwa, 

radości, chęci do życia i motywacji do działania.
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Poradnik został przygotowany w ramach projektu:

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

(numer projektu: RPMP.09.02.02-12-0446/17)

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 2 770 209,58 PLN.

Opracowanie merytoryczne:

Dorota Paradyż - pedagog specjalny, logopeda

Realizatorzy projektu:

Fundacja Pełna Życia (dawniej Fundacja Hipoterapia)

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5/29

tel.: + 48 726 30 10 40

www.pelna-zycia.pl

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

30-507 Kraków, ul. Celna 6

tel.: +48 12 292 31 80

www.mukowiscydoza.pl

Gmina Miejska Kraków

www.krakow.pl

www.wsparciekrakow.pl
Siedziba projektu, os. Szkolne 14, 31-976 Kraków, al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

e-mail: kontakt@wspraciekrakow.pl, tel.: 512 361 898; 510 742 669; 512 361 939


