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Korowe zaburzenia 
widzenia (CVI) a AAC

Nie utrzymuj! kontaktu wzrokowego. Wpatruj! si" w #ród$o %wiat$a.
Nie maj! sta$o%ci przedmiotu. Sprawiaj! wra&enie, jakby patrzy$y 

w przestrze', „przez” kogo%, a nie na kogo%.
Cz"sto s$ysz!: „Nie s! »gotowi« na AAC”. „Za nisko funkcjonuj!cy…”

Osoby z g$"bok! niepe$nosprawno%ci! intelektualn!?
A mo&e z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI)?

Korowe zaburzenia widzenia (CVI), czyli zaburzenia widzenia wynikaj!-
ce z uszkodzenia mózgu, a nie ga"ki ocznej czy nerwu wzrokowego, 
s! najcz#stsz! przyczyn! zaburze$ widzenia u dzieci w krajach 
rozwijaj!cych si#, a liczba osób z CVI ci!gle ro%nie (Flanagan  
i in., 2007). Cho& jeszcze w Polsce niewiele o nim wiemy, 
CVI wyst#puje u osób ze z"o'onymi potrzebami komu-
nikacyjnymi (CCN) znacznie cz#%ciej ni' mog"oby 
si# wydawa&. Jakie s! charakterystyczne cechy 
CVI oraz jak wprowadza& komunikacj# u osób 
z zaburzeniami widzenia?

Czym s! korowe zaburzenia 
widzenia CVI?
Korowe zaburzenia widzenia (CVI) to 
termin okre%laj!cy zaburzenia widze-
nia wynikaj!ce z uszkodzenia mózgu, 
w szczególno%ci obszarów, takich jak 
j!dra cia"a kolankowatego bocznego, 
w"ókna kolankowo-ostrogowe i kora 
wzrokowa (Roman-Lantzy, 2018). CVI tym 
ró'ni si# od innych trudno%ci wzrokowych, 
'e przyczyn! do%wiadczanych trudno%ci nie 
jest wada strukturalna samej ga"ki ocznej lub ner-
wu wzrokowego, ale o%rodków i %cie'ek w mózgu od-
powiedzialnych za przetwarzanie informacji wzrokowych  

T E R A P I A  S P E C J A L N A  D Z I E C I  I  D O R O S !YC H  /  PA " D Z I E R N I K# L I S T O PA D  2 021

" W#A$CIWE ROZPOZNANIE I DZIA#ANIA TERAPEUTYCZNE



19

W W W.T E R A P I A S P E C J A L N A . P L

K O M U N I K A C J A  W S P O M AG A J!C A  I  A LT E R N AT Y W N A

(Jan, Groenveld, 1993). CVI mo'e, ale nie musi wy-
st#powa& jednocze%nie z wadami ga"ki lub nerwu; 
cz#sto bywa jednak trudno%ci! maskowan! przez 
wady, np. wady ostro%ci, wi#c pozostaje niezdiagno-
zowane, co zdarza si# szczególnie cz#sto w przypad-
ku osób ze z"o'onymi potrzebami komunikacyjnymi 
(Burkhart, 2019). 

„W korowych zaburzeniach widzenia oczy maj! za-
chowan! zdolno%& widzenia, prawid"owo odbieraj! 
bod(ce i przekazuj! je do mózgu, ale mózg nie inter-
pretuje ich w sposób w"a%ciwy i nie nadaje obrazom 
prawid"owego znaczenia” (Roman-Lantzy, 2018). 

W%ród najcz#stszych przyczyn powstawania CVI 
wymienia si#: niedotlenienie oko"oporodowe, wylewy 
dokomorowe, leukomalacj#, wodog"owie, infekcje wi-
rusowe (w tym z grupy TORCH), urazy mózgu, padacz-
k#, choroby i zespo"y metaboliczne oraz genetyczne, 
choroby neurodegeneracyjne, epilepsj#, udary, powi-
k"ania po leczeniu kardiologicznym, ci!'# bli(niacz!, 
zaburzenia neurorozwojowe, nadu'ywanie przez mat-
k# %rodków psychoaktywnych zw"aszcza kokainy i am-

fetaminy (Good, i in. 2001; Lehman, Wilmington, 
2013, Ospina, 2009, Roman-Lantzy, 2018). 

Tak wi!c osoby z pora"eniem mózgowym, zespo#ami 
genetycznymi i z#o"onymi potrzebami komunika-
cyjnymi znajduj$ si! w grupie szczególnego ryzyka 
wyst$pienia CVI (Roman-Lantzy, 2018).

10 charakterystycznych cech CVI
Christine Roman-Lantzy, autorka wystandaryzowanego 
narz#dzia diagnostycznego „CVI Range”, wyodr#bnia 
10 kluczowych cech charakterystycznych korowych 
zaburze$ widzenia (CVI).

Aby jednak postawi% diagnoz! CVI, musz$ zosta% spe#-
nione jednocze&nie trzy warunki (Roman-Lantzy, 2019):
1. Osoba do&wiadcza trudno&ci wzrokowych, których 

nie mo"na wyt#umaczy% badaniami okulistycznymi.
2. W historii medycznej tej osoby stwierdza si! incy-

dent neurologiczny.
3. W zachowaniach wzrokowych obecne s$ wszystkie 

cechy charakterystyczne, takie jak:
 " Preferencja koloru'– mo'na odnie%& wra'enie, 'e 
osoba znacznie ch#tniej patrzy na okre%lony ko-
lor, jednocze%nie zdaj!c si# nie zauwa'a& innych. 
Najcz#%ciej obserwuje si# preferencj# czerwonego 
i 'ó"tego, ale mo'e to dotyczy& ka'dego innego 
koloru, np. pomara$czowego, niebieskiego czy ró-
'owego.

 " Potrzeba ruchu)– informacje o ruchu przetwarzane 
s! w mózgu kana"em grzbietowym (tzw. kana"em 
„gdzie”), który to dominuje u osób w fazie I i na 
pocz!tku fazy II CVI. Dopiero w miar# nabywania 
umiej#tno%ci funkcjonalnego wykorzystywania wi-
dzenia, coraz wi#ksza ilo%& informacji wzrokowych 
przetwarzana jest kana"em brzusznym (tzw. kana-
"em „co”, umo'liwiaj!cym percepcj# szczegó"ów, 
rozpoznawanie obrazów i nadawanie im znacze-
nia). Dlatego cz#sto obserwowanym zachowaniem 
u osób w I i pocz!tkach fazy II jest zwracanie uwa-
gi wy"!cznie lub znacznie cz#%ciej na obiekty, które 
s! w ruchu ni' na obiekty statyczne.

 " Opó(niona reakcja'– osoby z CVI potrzebuj! 
znacznie wi#cej czasu, aby popatrze& na przed-
miot, zw"aszcza w fazie I i pocz!tkach fazy II.  
Co wi#cej, d"ugo%& opó(nienia reakcji wzrokowej 
mo'e si# zmienia& w zale'no%ci od sytuacji, mo-
tywacji, zm#czenia, pozycji, %rodowiska, samopo-
czucia i innych czynników le'!cych zarówno po 
stronie samej osoby z CVI, jak i otoczenia. Cz#sto 
obserwowanym zachowaniem jest równie' opó(-
niona reakcja wzrokowa, po której nast#puje bar-
dzo krótki moment fiksacji wzroku, a nast#pnie 
jego szybkie odwrócenie. 
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 " Trudno&% percepcji informacji z#o"onych'– jed-
nym z najwi#kszych wyzwa$ korowych zaburze$ 
widzenia jest radzenie sobie ze z"o'ono%ci!, która 
mo'e dotyczy&:
 y samego obrazu, gdy zawiera on zbyt du'o 
szczegó"ów; np. osoba jest w stanie zobaczy& 
jednokolorow! maskotk# Clifforda, ale nie do-
strze'e ju' maskotki dalmaty$czyka, gdy' jest 
on znacznie bardziej z"o'onym obrazem;

 y otoczenia, w jakim prezentowany jest obiekt; 
np. osoba jest w stanie zobaczy& jednokoloro-
wy kubek prezentowany w preferowanym polu 
widzenia na czarnym tle, ale nie dostrze'e tego 
samego kubka na stole, gdy le'y obok talerza, 
sztu&ców i na kolorowej podk"adce. Równie' 
cz#sto obserwowanym u osób z CVI zachowa-
niem b#dzie celowe przybli'anie i oddalanie 
oczu od prezentowanego obrazu. Ma to na celu 
zredukowanie z"o'ono%ci otoczenia i u"atwienie 
sobie koncentracji na szczegó"ach obrazu;

 y twarzy)– percepcja ludzkiej twarzy jest niezwy-
kle trudna zarówno ze wzgl#du na wysoki po-
ziom z"o'ono%ci samego obrazu (wiele szczegó-
"ów), konieczno%& przetwarzania jednocze%nie 
informacji wzrokowych i s"uchowych (mowa), 
jak i du'! zmienno%& spowodowan! mimi-
k! twarzy. To w"a%nie ze wzgl#du na trudno%& 
w radzeniu sobie ze z"o'ono%ci! osoby z CVI 
nie nawi!zuj!/utrzymuj! kontaktu wzrokowe-
go, patrz! „przez”, a nie „na” osob#, lub kontakt 
wzrokowy jest jedynie bardzo krótki („rzuce-
nie okiem”);

 y &rodowiska)– trudno%& w percepcji informacji 
z"o'onych dotyczy równie' jednoczesnego prze-
twarzania informacji pochodz!cych z ró'nych 
zmys"ów. Jednoczesne patrzenie i s"uchanie, po-
dobnie jak jednoczesne patrzenie i si#ganie na 
pewnym etapie mog! by& za trudne. To w"a%nie 
trudno%& ze z"o'ono%ci! %rodowiska w najwi#k-
szym stopniu wp"ywa na zmienno%& zarówno ko-
munikacji, jak i zachowa$ wzrokowych osób z CVI. 
Cz#sto obserwowanym zachowaniem b#dzie od-
cinanie si# od informacji p"yn!cych jednym kana-
"em, po to, aby skupi& si# na informacjach p"yn!-
cych kana"em preferowanym. Przyk"adowo, oso-
ba mo'e zamyka& oczy, spuszcza& lub odwraca& 
g"ow# od partnera komunikacyjnego, wywraca& 
oczy do góry czy b"!dzi& nimi po suficie. Nie wy-
nika to jednak z braku zainteresowania, a wr#cz 
przeciwnie! Odci#cie si# od bod(ców wzrokowych 
powoduje, 'e znacznie "atwiej b#dzie jej si# sku-
pi& na s"uchaniu i przetwarzaniu mowy;

 y wpatrywanie si! w (ród#o &wiat#a)– z powodu 
dominacji w I fazie i w pocz!tkach II fazy CVI ka-
na"u grzbietowego w przetwarzaniu informacji 
(odpowiadaj!cego za percepcj# ruchu i %wiat"a), 
cz#sto obserwowanym zachowaniem jest wpa-
trywanie si# w (ród"o %wiat"a. *wiat"o w otocze-
niu mo'e równie' stanowi& du'y rozpraszacz 
i odci!ga& uwag# wzrokow!. Dominacja kana"u 
grzbietowego oznacza, 'e osoba w I i pocz!tkach 
II fazy ch#tniej patrzy nie tylko na obiekty, które 
%wiec!, np. lampki, %wiec!ce zabawki; ale tak'e 
obiekty, które b"yszcz!. Dopiero w III fazie CVI 
%wiat"o przestaje by& dystraktorem. Aczkolwiek, 
nale'y pami#ta&, 'e cz#%& osób mo'e mie& jed-
nocze%nie CVI i nadwra'liwo%& na %wiat"o;

 y preferencja pola widzenia)– w korowe zaburze-
nia widzenia wpisana jest preferencja pola widze-
nia, która zanika dopiero w fazie III. Najcz#%ciej 
preferowane s! peryferyjne pola widzenia i ich 
górna cz#%&. Najwi#ksze wyzwanie stanowi za% 
pole centralne oraz dolne. Preferencja pola wi-
dzenia b#dzie si# zmienia&, w miar# jak osoba 
zacznie coraz bardziej celowo wykorzystywa& 
wzrok i opanuje strategie kompensacyjne, umo'-
liwiaj!ce jej przesuni#cie oczu/g"owy, tak aby 
mog"a zobaczy& to, co z obrazu utraci"a przy 
pierwszym spojrzeniu. *wiadomo%& wyzwa$ 
w zakresie pola widzenia b#dzie przek"ada"a si# 
zarówno na konieczno%& dostosowania sposo-
bu prezentowania informacji wzrokowych, jak  
i w sporej mierze na kompetencje zakresu sa-
modzielnego przemieszczania si# i orientacji 
w przestrzeni;

 y trudno&% w widzeniu na odleg#o&%)– osoby 
z CVI znacznie lepiej postrzegaj! obiekty, które 
znajduj! si# blisko nich, ni' te w wi#kszej odle-
g"o%ci. Dla osób z CVI patrzenie na odleg"o%& 
stanowi znaczne wyzwanie, ale nie ze wzgl#-
du na zaburzenia ostro%ci widzenia, a z"o'o-
no%& obrazu, jaki powstaje. Patrz!c na obiekty 
znajduj!ce si# w oddali, jednocze%nie dostrze-
gamy wszystkie inne elementy, które znajdu-
j! si# w przestrzeni mi#dzy patrz!cym a tym 
obiektem. Przedmioty, które osoby z CVI chc! 
zobaczy&, mog! wi#c „gin!&” w nat"oku innych 
bod(ców wzrokowych. Cz#sto mo'na równie' 
zaobserwowa&, 'e osoby z CVI b#d! celowo 
wprawia& si# w ruch, np. buja&, hu%ta&, kr#ci& 
g"ow!. Jest to pewnego rodzaju strategia kom-
pensacyjna, gdy' ruch nie tylko sprawia, 'e oso-
ba z CVI lepiej przetwarza informacje wzrokowe, 
ale równie' pozwala oceni& odleg"o%ci mi#dzy 
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obiektami i zminimalizowa& z"o'ono%& otocze-
nia mi#dzy osob! a obiektem, który chce zo-
baczy&;

 y brak lub zaburzenia odruchu mrugania)– kiedy 
przedmiot szybko zbli'a si# w kierunku naszych 
oczu lub nosa, naturalnym odruchem obronnym 
jest mrugni#cie. U osób z CVI w fazie I i pocz!t-

kach fazy II, ten odruch nie jest obserwowany. 
W pó(nej fazie II pojawia si# z opó(nieniem, za% 
dopiero w fazie III)– w typowym czasie;

 y preferencja patrzenia na przedmioty znane)– po-
niewa' przetwarzanie bod(ców wzrokowych, ich 
rozpoznawanie i nadawanie znaczenia odebranym 
obrazom stanowi du'e wyzwanie, osoby z CVI a' 
do fazy III wol! patrze& na znane obrazy/przedmio-
ty, które mózg "atwiej rozpoznaje i szybciej prze-
twarza. Do tego momentu równie' nie obserwuje 
si# typowej ciekawo%ci wzrokowej (rozgl!dania si#) 
w nowym otoczeniu, a wr#cz przeciwnie. W no-
wych %rodowiskach osoby w I i w II fazie mog! zu-
pe"nie odcina& si# od patrzenia;

 y zaburzona koordynacja oko–r!ka'– ze wzgl#du 
zarówno na trudno%& w jednoczesnym prze-
twarzaniu informacji pochodz!cych z ró'nych 
zmys"ów (w tym w jednoczesnym patrzeniu 
i si#ganiu) oraz preferencj# pola widzenia, koor-
dynacja wzrokowo-ruchowa u osób z CVI (bez 
dodatkowych trudno%ci motorycznych) pojawia 
si# dopiero na koniec fazy II. Wcze%niej, cz#sto 
obserwowanym zachowaniem jest najpierw 
wzrokowe lokalizowanie przedmiotu, nast#pnie 
odwracanie g"owy i si#ganie bez kontroli wzro-
kowej lub kontroluj!c ruch r#ki z wykorzystaniem 
pola peryferyjnego. 

Zaburzenia sk"adaj!ce si# na CVI
CVI to szerokie spektrum trudno%ci wzrokowych, 
ró'ni!ce si# stopniem i poziomem ich wp"ywu na 
zachowania wzrokowe, zmienne w czasie i otoczeniu 
(Roman-Lantzy, 2018).

Aktualnie wiemy ju', 'e poprawa funkcjonalnego 
widzenia u osób z CVI jest mo'liwa i oczekiwana.

CVI nie jest wi!c zaburzeniem statycznym'– mo"-
liwo&ci wzrokowe si! zmieniaj$. Pewne umiej!tno&ci 
b!d$ rozwijane i kszta#towane z czasem (Huo i in., 1999; 
Khetpal i Donauhe, 2007; Lueck, Dornbush i Hart,  
1999, Matsuba i Jan, 2006).

Odpowiedzialna jest za to neuroplastyczno%&. 
Wspieranie osoby z CVI w funkcjonalnym wykorzysty-
waniu wzroku sprawia, 'e wzmacniane s! odpowied-
nie %cie'ki neuronalne, a co za tym idzie, dochodzi do 
poprawy funkcji wzrokowych. Tempo zmian b#dzie 
jednak zale'a"o od wielu czynników, m.in. wieku, stopnia 
uszkodzenia kory, dostosowania otoczenia, poziomu 
neuroprzeka(ników, poziomu kortyzolu, przyjmowanych 
leków, zm#czenia, w"a%ciwej terapii oraz form wspar-
cia (Burkhart, 2019, Frank, Issa i Stryker, 2001; Maya-
Vetencourt i Origlia, 2012; Pallagorsi, 1993; Rosa i in., 2013.)

Rys. 1. Ksi$"ka do skanowania s#uchowego

Rys. 2. Ksi$"ka do skanowania wzrokowo-s#uchowego – jeden symbol 
na stron!

Rys. 3. Ksi$"ka do skanowania wzrokowo-s#uchowego z wi!ksz$ liczb$ 
symboli wysokokontrastowych na stron! A4
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U osób ze zdiagnozowanym CVI obserwuje si# tak'e 
bardzo ró"ny poziom funkcjonowania poznawczego 
i komunikacyjnego. Cz#%& osób b#dzie funkcjonowa"a 
na poziomie normy intelektualnej lub nawet powy'ej 
niej, podczas gdy cz#%& mo'e mie& niepe"nosprawno%& 
intelektualn! ró'nego stopnia (Burkhart, 2019; Roman-
Lantzy, 2018).

W przeciwie$stwie do osób z problemami wzro-
kowymi wynikaj!cymi z uszkodze$ ga"ki lub nerwu 
wzrokowego terapia widzenia osób z CVI nie opie-
ra si# na wyizolowanych &wiczeniach wzrokowych,  
np. %ledzenia przedmiotu, a na nauce funkcjonalnego 
wykorzystania widzenia w codziennych sytuacjach 
i warunkach, dzi!ki odpowiednio dobranym dosto-
sowaniom i strategiom prezentowania elementów 
wzrokowych (Roman-Lantzy, 2018). 

CVI i AAC – cele i priorytety w pracy 
Niezale!nie od stopnia i rodzaju do"wiadczanych trud-
no"ci, dla osób ze z#o!onymi potrzebami komunikacyj-
nymi (CCN), a wi$c tak!e dla osób z CVI i niepe#nospraw-
no"ciami sprz$!onymi, podstawowy cel wprowadzania 
AAC pozostaje niezmienny%– AUTONOMIA.

Autonomia definiowana jako „mo'liwo%& rozumienia 
i bycia zrozumianym, jak równie' zaspokojenia swoich 
ró'nych potrzeb komunikacyjnych w sposób maksy-
malnie niezale'ny, efektywny, precyzyjny, spo"ecznie 
akceptowany i z jak najwi#ksz! grup! osób” (Porter, 2019).

Tylko rozumienie specyficznych mo'liwo%ci, potrzeb 
i wyzwa$, z jakimi mierzy si# osoba, umo'liwia ade-
kwatn! interwencj# nie tylko w zakresie terapii widzenia, 
ale tak'e komunikacji, edukacji i rozwoju spo"ecznego 
(Burkhart, 2019). 

Brak zrozumienia cech charakterystycznych 
CVI, oraz do"wiadczane przez osob$ ze z#o!onymi 
potrzebami komunikacyjnymi dodatkowe trudno-
"ci ruchowe (ograniczaj&ce ekspresj$ niewerbaln& 
i mimik$), niestety bardzo cz$sto mog& by' b#$dnie 

odebrane i zinterpretowane jako objawy du!ych trud-
no"ci poznawczych. Ten b#&d w ocenie skutkuje wi$c 
zupe#nie nieadekwatnymi do potrzeb dzia#aniami 
terapeutycznymi i edukacyjnymi (Burkhart, 2019; 
Roman-Lantzy, 2018).

Nale'y jednak pami#ta&, 'e g"ównym celem specjalisty 
AAC jest wspieranie komunikacji i interakcji w ci!gu dnia, 

a strategie wspieraj!ce widzenie powinny by& stosowane 
jako dodatkowe, wtedy gdy jest to mo'liwe (Burkhart, 
2019). Gdy priorytetem jest komunikacja, wykorzystuje-
my tak du"o widzenia, na ile to mo"liwe! Unikamy bez 
zbytniego obci$"enia, które prowadzi#oby do wycofania 
si! z komunikacji (Burkhart, 2019; Porter, 2019). 

Nale'y pami#ta&, 'e „do%wiadczanie trudno%ci 
wzrokowych nie mo'e by& hamulcem i barier! we 
wprowadzaniu rozbudowanych systemów j#zyko-
wych” (Musselwhite, 2020).

NIE MO+NA OGRANICZA, DOST-PU DO J-ZYKA, DO 
TEGO, CO OSOBA POTRAFI ZOBACZY, I WZROKOWO 
ZROZUMIE,! (Burkhart, 2019; Porter, 2019). 

Symbole przestrzenno-dotykowe – 
czy to dobry wybór dla osób z CVI?
Wykorzystanie symboli przestrzenno-dotykowych (przed-
miotów lub ich fragmentów) do komunikacji wymaga 
od u'ytkownika skoordynowania wielu umiej#tno%ci 
z zakresu motoryki ma"ej i przetwarzania sensorycznego. 
Mózg jest w stanie prawid"owo rozpozna& przedmiot 
tylko i wy"!cznie dzi#ki intencjonalnym ruchom d"oni 
i palców po powierzchni przedmiotu (Porter, 2019).

Niewiele osób z niepe"nosprawno%ci! sprz#'on!, z"o-
'onymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN) i zaburze-
niami korowymi (CVI) ma wystarczaj!ce umiej#tno%ci 
w zakresie motoryki ma"ej, aby móc samodzielnie 
manipulowa& i aktywnie poznawa& przedmioty do-
tykiem (Burkhart i in. 200; Porter, 2019).

BRAK ZROZUMIENIA CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH CVI, ORAZ DO!WIADCZANE 
PRZEZ OSOB" ZE Z#O$ONYMI POTRZEBAMI KOMUNIKACYJNYMI DODATKOWE 
TRUDNO!CI RUCHOWE %OGRANICZAJ&CE EKSPRESJ" NIEWERBALN& I MIMIK"', 

NIESTETY BARDZO CZ"STO MOG& BY( B#"DNIE ODEBRANE I ZINTERPRETOWANE 
JAKO OBJAWY DU$YCH TRUDNO!CI POZNAWCZYCH. TEN B#&D W OCENIE 

SKUTKUJE WI"C ZUPE#NIE NIEADEKWATNYMI DO POTRZEB DZIA#ANIAMI 
TERAPEUTYCZNYMI I EDUKACYJNYMI %BURKHART, 2019; ROMAN)LANTZY, 2018'.
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Co wi#cej, kolejn! wa'n! regu"!, o jakiej warto pa-
mi#ta&, jest zasada „jednego trudnego zadania na raz” 
(Burkhart, 2008; Gardner-Fox, 2014). Oznacza to, 'e je%li 
zale'y nam na tym, aby osoba mog"a przekazywa& 
jak najbardziej rozbudowane komunikaty, ruchy do 
obs"ugi pomocy komunikacyjnej musz! by& dla tej 
osoby jak najprostsze, jak najszybsze do wykonania i jak 
najmniej obci!'aj!ce fizycznie, aby redukowa& wp"yw 
zm#czenia i pomy"ek wynikaj!cych z niewystarczaj!cej 
precyzji ruchów lub trudno%ci sensorycznych na jako%& 
i efektywno%& komunikacji (Beukelman, Mirenda, 2013).

Nale'y tak'e unika& "!czenia celów zwi!zanych z ko-
munikacj! z celami fizjoterapeutycznymi, z zakresu 
terapii r#ki czy te' terapii widzenia. S! to obszary, które 
nale'y rozwija& równolegle; w komunikacji bazuj!c na 
aktualnych mo'liwo%ciach i potrzebach (Beukelman, 
Mirenda, 2013; Porter, 2019; Roman-Lantzy, 2019). 

Tak wi#c, je%li w ramach terapii widzenia dana oso-
ba dopiero uczy si# rozpoznawa& w dostosowanych 
warunkach konkrety (nowa umiej#tno%&), to te same 
konkrety nie mog! zosta& wykorzystane jako narz#dzie 
do komunikacji (tylko jedno trudne zadanie na raz!).

Dlatego rozwa'aj!c, czy danemu u'ytkownikowi 
AAC warto wprowadza& symbole przestrzenno-doty-
kowe, zastanów si#:
1. Jakie mo'liwo%ci ruchowe r!k ma dany u'ytkownik 

AAC w ró'nych pozycjach i na ile jest w stanie funk-
cjonalnie eksplorowa& i manipulowa& przedmiotem.

2. Jakie s! aktualne mo'liwo%ci wzrokowe u'ytkownika 
AAC (jak odbiera i przetwarza obraz). Je%li to mo'liwe, 
skonsultuj si# z terapeut! widzenia i zapytaj o to, jakie 
umiej#tno%ci wzrokowe s! ju' opanowane, a jakie s! 
cele, nad którymi u'ytkownik AAC aktualnie pracu-
je. Dopytaj te' o sposób prezentowania przedmiotu, 
czas prezentacji oraz o warunki, w jakich element 
wzrokowy powinien by& prezentowany.

3. Zastanów si#, jakich s"ów potrzebuje u'ytkownik AAC. 
O to samo zapytaj rodziców i innych terapeutów, pra-
cuj!cych z t! osob!. Pami#taj o tym, 'e buduj!c auto-
nomi#, dajemy dost#p do rozbudowanych systemów 
j#zykowych. Czy te wszystkie s"owa uda si# pokaza& 
na symbolach przestrzenno-dotykowych?

4. Je%li na poprzednie pytanie odpowied( brzmia"a 
„tak”, spróbuj oszacowa& gabaryt takiej pomocy ko-
munikacyjnej. Czy b#dzie ona na tyle por#czna i mo-
bilna, aby u'ytkownik AAC móg" mie& j! ca"y czas 
przy sobie i wykorzystywa& j! w ró'nych sytuacjach?

5. Je%li na poprzednie pytanie odpowied( brzmia"a 
„tak”, pami#taj, 'e AAC to j#zyk, a wi#c zestaw sym-

boli i regu" ich "!czenia. Pomy%l o tym, w jaki spo-
sób maj!c do dyspozycji symbole przestrzenno-do-
tykowe u'ytkownik AAC b#dzie móg" samodzielnie 
nie tylko zainicjowa& rozmow#, ale równie' nawi-
gowa& po systemie i tworzy& d"u'sze wypowiedzi.

6. Je%li na cho& jedno z pyta$ odpowied( brzmia"a 
„nie”, warto rozwa'y& wykorzystanie alternatywnych 
metod dost#pu.

CVI a dost#p do rozbudowanego 
systemu j#zykowego

Linda Burkhart (2019) i Gayle Porter (2019), bazuj!c 
na ponad 30-letnich do%wiadczeniach w dawaniu 
dost#pu do rozbudowanych systemów j#zykowych 
u'ytkownikom AAC z CVI, postuluj!:

 – wykorzystanie wy#$cznie skanowania s#uchowego 
dla osób w fazie I CVI;

 – wykorzystanie skanowania wzrokowo-s#uchowe-
go z jednym wysokokontrastowym symbolem na 
stron! w fazie II CVI;

 – wykorzystanie skanowania wzrokowo-s#uchowego 
lub dost!pu bezpo&redniego i symboli wysokokon-
trastowych w fazie III CVI.

Nale!y jednak pami$ta', !e je"li wprowadzenie 
elementów wzrokowych do komunikacji powoduje:

 – znacz&ce wyd#u!enie czasu rozmowy,
 – cz$stsze za#amania komunikacyjne,
 – niefunkcjonalno"' ze wzgl$du na konieczno"' 

bardzo precyzyjnego pozycjonowania osoby lub 
pomocy komunikacyjnej

 w my"l zasady „dajemy wzrokowo tyle, ile nie prze-
szkadza w komunikacji”, nale!y bazowa' wy#&cznie 
na skanowaniu s#uchowym (Burkhat, 2019).

W fazie I dominuj!c! strategi! komunikacyjn! jest 
Enter wi#c skanowanie s"uchowe.

W zwi!zku z tym pomoc komunikacyjna nie wy-
maga w ogóle u'ycia symboli, a wykorzystuje odpo-
wiedni! organizacj# spisanych s"ów/fraz oraz ade-
kwatne komendy operacyjne. Ok"adka takiej ksi!'ki 
powinna mie& mocny, b"yszcz!cy kolor, aby zwróci& 
uwag# u'ytkownika, 'e dana wypowied( jest kierowa-
na bezpo%rednio do niego i odbywa si# to za pomoc! 
jego indywidualnej pomocy komunikacyjnej (rys. 1). 

W fazie II dalej bazujemy g"ównie na skanowaniu 
s"uchowym, jednak mo'na ju' zacz!& wykorzystywa& 
symbole wysokokontrastowe do skanowania wzro-
kowo-s#uchowego, prezentowane w uk"adzie jeden 
symbol na stron# (rys. 2). Staramy si# wykorzystywa& 



24

T E R A P I A  S P E C J A L N A  D Z I E C I  I  D O R O S !YC H  /  PA " D Z I E R N I K# L I S T O PA D  2 021

24
K O M U N I K A C J A  W S P O M AG A J!C A  I  A LT E R N AT Y W N A

obraz tak cz#sto, jak tylko jest to mo'liwe, ale nowo 
przybywaj!ce s"owa (rozbudowuj!ce pomoc komu-
nikacyjn!) spisujemy na listach, aby nie przyt"oczy& 
osoby z CVI nadmiarem bod(ców wzrokowych.

W fazie III osoba ju' do%& dobrze radzi sobie z ró'-
nicowaniem kilku-, kilkunastu symboli jednocze%nie 
na stron# A4, mo'emy wi#c zacz!& wykorzystywa& 
ksi!'ki z wi#ksz! liczb! symboli na stron#. W zale'-
no%ci od mo'liwo%ci motorycznych b#d! one opraco-
wane na dost#p bezpo%redni (rys. 3) lub skanowanie 
wzrokowo-s"uchowe. Wraz z rozwojem potrzeb j#zy-

kowych rozbudowa ksi!'ek mo'e si# jednak opiera& 
równie' na listach bazuj!cych wy"!cznie na skanowa-
niu s"uchowym. Jednak'e dysproporcja mi#dzy liczb! 
potrzebnych s"ów a liczb! symboli, jakie wzrokowo 
mo'na wprowadzi&, mo'e sprawi&, 'e bardziej funk-
cjonalne b#dzie wykorzystanie wy"!cznie skanowania 
s"uchowego, zamiast wzrokowo-s"uchowego dla osób 
wymagaj!cych alternatywnej metody dost#pu. 

AAC dla osób z CVI – najwa$niejsze 
za"o$enia
Osoby z korowymi zaburzeniami widzenia przy od-
powiednim wsparciu i dost#pie do j#zyka mog! 
komunikowa& si# autonomicznie i z wykorzystaniem 
rozbudowanych systemów j#zykowych (Porter, 2019). 
A w tym nie"atwym procesie niech towarzysz! nam 
s"owa samej Christine Roman-Lantzy (2019):

„Nauczy"am si#, 'e 'adne badanie, incydenty neuro-
logiczne, wyniki MRI, stopie$ pora'enia nie determinuj! 
mo'liwo%ci uczenia si#. Wiem, 'e wszystkie osoby z CVI 
mog! osi!gn!& znacznie wi#cej ni' to, co pokazuj! b#d!c 
w fazie I, kiedy praktycznie nie maj! dost#pu do %wiata 
wzrokowego. Zach#cam moich kolegów do zaryzyko-
wania i podj#cia ryzyka uwierzenia, 'e osoba z CVI mo'e 
nauczy& si# komunikacji, czytania i pisania. B#dzie to dla 
was najlepsza zabawa i ogromna satysfakcja. A przede 
wszystkim wspania"e do%wiadczenie dla ucznia”.
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OSOBY Z KOROWYMI ZABURZENIAMI 
WIDZENIA PRZY ODPOWIEDNIM 
WSPARCIU I DOST"PIE DO 
J"ZYKA MOG& KOMUNIKOWA( 
SI" AUTONOMICZNIE I Z 
WYKORZYSTANIEM ROZBUDOWANYCH 
SYSTEMÓW J"ZYKOWYCH


