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Je!li pozna"e! jedn# osob$ z auty-
zmem, to pozna"e! jedn# osob$ 
z autyzmem. Jest to cytat z wypo-

wiedzi dr. Stephena Shore'a, profesora pe-
dagogiki specjalnej Uniwersytetu Adelphi, 
a jednocze!nie samorzecznika, który dzia"a 
na rzecz zbierania dobrych praktyk w zakre-
sie wsparcia osób z ASD.

Jaka cz#!$ tej zró%nicowanej grupy potrzebuje 
zatem komunikacji wspomagaj&cej i alternatywnej 
(AAC)? Szacunki s& zró%nicowane. Od 1/3–1/2 populacji 
osób w spektrum autyzmu (Miranda, 2003) do ok. 1/4 
wed"ug nowszych opracowa' (Eigsti i in., 2011; Iacono 
i in., 2016; Rose i in., 2016, za: ASHA, bd).  

Poniewa! brak jest dowodów naukowych na 
jakiekolwiek ograniczenia rozwoju porozumiewa-
nia si" wynikaj#ce z wprowadzenia komunikacji 
wspomagaj#cej i alternatywnej (Johnston i in., 2012; 
Millar i in., 2006; Wendt, 2009, za: Reichle, Simacek, 
Parker-McGowan, 2019). AAC powinna by$ zastosowa-
na tak szybko, jak szybko okre%lone b"dzie, !e dana 
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Wykorzystanie AAC  
we wspomaganiu komunikacji 
osób ze spektrum autyzmu 
Populacja ludzi z autyzmem to bardzo zró%nicowana grupa. 
To zarówno osoby samodzielnie funkcjonuj&ce w spo-
"ecze'stwie, jak i ludzie z niepe"nosprawno-
!ciami. To nie tylko osoby komunikuj&ce si# 
za pomoc& mowy, ale te% ludzie niemówi&cy 
lub nieu%ywaj&cy mowy do realizacji swoich 
potrzeb i swobodnego porozumiewania si#(– 
osoby ze z"o%onymi potrzebami 
komunikacyjnymi. Tu z pomoc& 
przychodzi nam AAC.
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osoba ma z&o!one potrzeby komunikacyjne. Co to 
oznacza? Z"o%one potrzeby komunikacyjne (complex 
communication needs) to do!wiadczanie trudno!ci 
w obszarze mowy, j#zyka i komunikacji b&d) w zakre-
sie umiej#tno!ci czytania i pisania (ASHA, nd). Jest to 
bardzo szeroka definicja, jednak uj#cie w ten sposób 
nieneurotypowej !cie%ki rozwoju pozwala na okre-
!lenie obszarów wymagaj&cych wsparcia np. u osób 
komunikuj&cych si# pojedynczymi s"owami, za po-
moc& echolalii, rozmawiaj&cych jedynie w wybranych 
sytuacjach b&d) z okre!lonymi partnerami komuni-
kacyjnymi itp. Czasem, ze wzgl#du na towarzysz&ce 
choroby somatyczne (jak migreny, epilepsja), nawet 
osoby na co dzie' porozumiewaj&ce si# za pomoc& 
mowy b#d& preferowa"y u%ywanie AAC(– b#dzie to 

dla nich rozwi&zanie okresowe.

Od czego rozpocz!" 
planowanie 

interwencji AAC?
Nie ma dwóch identycznych osób 
w spektrum. Z tego te% wzgl#du, 
planuj&c interwencj# AAC dla 
wspieranej osoby ze z"o%onymi 
potrzebami komunikacyjnymi 
i autyzmem, nale%y wyj!$ od 
poszerzonej diagnozy. Powinna 
ona obj&$ zarówno rozumienie, 
jak i ekspresj#, kompetencje 
pragmatyczne, spo"eczne i j#-
zykowe oraz mo%liwo!ci ru-
chowe i potrzeby sensorycz-
ne danej jednostki. Ponadto 

do zebranych danych na-
le%y do"&czy$ informa-

cj# o zasobach w oto-
czeniu oraz histori# 

dotychczasowych 
form pomocy. 

Szczególne 
potrzeby grupy 

osób z ASD to m.in.: 
trudno!$ w obszarze 

funkcji wykonawczych 
(inicjowanie, prowadzenie 

rozmowy/kontynuowanie dzia"a-
nia, przechodzenie do kolejnego zadania), 

zaburzenia planowania motorycznego, ograniczenia 
generalizacji czy specjalne potrzeby sensoryczne(– do 
wszystkich tych obszarów b#dziemy si# odnosi$, pro-
jektuj&c indywidualny system wsparcia.

Jak wybra" odpowiedni! modalno#" 
do komunikowania?
Komunikacja z natury jest wielomodalna. Na co dzie' 
mówimy, u%ywamy naturalnych gestów (na powita-
nie, potwierdzenie, przywo"anie kogo! itp.), piszemy 
czy pos"ugujemy si# rozmaitymi komunikatorami. 
Swobodnie prze"&czamy si# mi#dzy ró%nymi formami, 
wybieraj&c tak&, jaka w danym momencie jest dla nas 
najbardziej u%yteczna.

Czy w tym zakresie istniej& jakie! szczególne 
wskazania dla osób w spektrum? W niniejszym tek-
!cie skupi"am si# przede wszystkim na opisie wspar-
cia w formie graficznej. Gowen i Hamilton (2013)  
argumentuj#, !e osoby w spektrum bardzo cz"-
sto przejawiaj# szczególne trudno%ci w zakresie 
rozpoznawania, planowania oraz wykonywania 
gestów. Uczniowie korzystaj#cy z AAC b"d# wi"c 
du!o bardziej zrozumiali dla swojego odbiorcy, je%li 
b"d# si" pos&ugiwa$ symbolami graficznymi, a nie 
gestami czy migami (Rotholz i in., 1989, za: Cafiero, 
Jones-Wohleber, 2019). Maj&c jednak wiedz# o roli 
multimodalno!ci w komunikacji, elementem sys-
temu AAC b#d& tak%e konwencjonalne gesty (np. 
u!cisk d"oni na powitanie, kr#cenie g"ow& jako „nie”), 
wskazywanie palcem na po%&dany przedmiot czy 
w jakim! kierunku b&d) odwzajemnienie u!miechu. 
Rozumienie i korzystanie przez osob# w spektrum 
z owych zachowa' mo%e by$ efektywnym wsparciem 
warstwy s"ownej(– szybciej mo%na potakn&$ g"ow&, 
ni% odszuka$ na tablicy symbol graficzny. W celu 
bardziej precyzyjnej komunikacji w systemie uj#te 
mog& zosta$ tak%e ró%ne rozwi&zania technologii 
wspomagaj&cej (aplikacje, programy, urz&dzenia), 
dost#p do alfabetu i wsparcia wizualnego.

Pami#ta$ jednak musimy, %e przy pog"#bionej dia-
gnostyce b#d& si# te% pojawia$ sytuacje podwójnych 
diagnoz, np. autyzmu i korowych zaburze' widzenia 
(CVI), autyzmu i niepe"nosprawno!ci ruchowej (pora-
%enia mózgowego), a wówczas zalecenia co do opty-
malnej modalno!ci oraz metod dost#pu b#d& inne!

Wskazówki w organizowaniu pomocy 
komunikacyjnej
Niezale%nie od tego, w jakiej formie przygotowywana 
b#dzie docelowa pomoc komunikacyjna, na etapie 
planowania warto zastanowi$ si#, z jakich szczególnych 
rozwi&za' skorzysta nasz ucze'. 

Ka!da osoba ze z&o!onymi potrzebami komuni-
kacyjnymi, niezale!nie czy w spektrum autyzmu, czy 
nie, najlepiej uczy si", gdy jest aktywna, zmotywo-
wana i gdy narz"dzie, jakim si" pos&uguje, oraz efekt 
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okre%lonej interwencji s# dla niej samej znacz#ce 
(Schreibman i in., 2015, za Schwartz i in., 2019). Z punktu 
widzenia specjalisty, który tworzy pomoc komunika-
cyjn&, oznacza to uwa%ne przyjrzenie si# potrzebom 
j#zykowym (to b#dzie dla tej osoby znacz&cy materia"!) 
oraz analiz# !rodowiska spo"ecznego, w jakim b#dzie 
si# nowym narz#dziem pos"ugiwa$. 

Poni%sze rozwa%ania nie zast&pi& pog"#bionej, dy-
namicznej diagnozy, ale maj& stanowi$ wskazówk# 
przy podejmowaniu decyzji.

Pasek zdaniowy

Dobrze znany z ksi&%ek stosowanych w metodzie PECS 
(Picture Exchange Communication System) pasek 
zdaniowy mo%e by$ u%ywany tak%e w innych druko-
wanych ksi&%kach papierowych oraz w programach 
do komunikacji wysokiej technologii.

Aby stworzy$ papierow& ksi&%k# z paskiem zdanio-
wym (propozycja z metodyki PODD), potrzebny jest 
podwójny zestaw symboli(– wzorcowy, wydrukowany 
uk"ad strony oraz drugi zestaw, który zostanie poroz-
cinany na pojedyncze symbole i b#dzie u%ywany do 
uk"adania wypowiedzi. 

Niew&tpliw& zalet& paska jest „unaocznienie” u%yt-
kownikowi AAC zasad konstrukcji zdania, a przez to 
pomoc w budowaniu bardziej z"o%onych i pe"niejszych 
wypowiedzi (Porter, 2019). Pasek pozwala tak%e skupi$ 
si# na pojedynczych modelowanych tre!ciach/sym-
bolach, zamiast pod&%a$ za tokiem wypowiedzi na 
wi#kszej tablicy. Jest rozwi&zaniem zalecanym zw"asz-
cza pocz&tkuj&cym nadawcom komunikatów, którzy 
nie do ko'ca rozumiej& komunikacyjn& funkcj# gestu 
wskazywania na tablicy ze znakami.

Nale%y mie$ jednak !wiadomo!$, %e tworzenie wy-
powiedzi na pasku nie jest najprostsz& metod& dost#-
pu. Istotnym ograniczeniem jest czas przeznaczany 
na odnajdywanie, przyklejanie i odklejanie na miejsce 
symboli. Wi&%e si# z tym tak%e wymagana precyzja 
motoryki ma"ej oraz odporno!$ na dystraktory, takie jak 
d)wi#k rzepu, czy konieczno!$ u%ycia odpowiedniej si"y. 
W celu ograniczenia tych minusów równolegle warto 
wspiera$ i zach#ca$ u%ytkownika AAC do bezpo!red-
niego wskazywania na narz#dziu.

Startery zdaniowe

Pomys" zaczerpni#ty z metodyki PODD umo%liwia 
przybli%enie u%ytkownikom AAC pragmatyki u%ycia 
j#zyka. Startery pozwalaj& osobom w spektrum, po 
pierwsze, od razu pozna$, jaki zamys" stoi za s"owami 
modeluj&cego swoj& wypowied) w ksi&%ce partnera 

komunikacyjnego. Po drugie, ucz& przekazywania w"a-
snych intencji, co nie zawsze jest "atwe do zrobienia za 
pomoc& jednego czy dwóch symboli w wypowiedzi 
pocz&tkuj&cego u%ytkownika AAC. Wspieraj& wi#c 
rozumienie oraz pokazuj&, jak mo%na zbudowa$ bar-
dziej z"o%one zdania.

Mówi&c o starterach, mam równie% na my!li mo%-
liwo!$ realizowania ró%norakich funkcji komunikacyj-
nych. Ju% w podstawowym narz#dziu do komunikacji 
powinny znale)$ si# takie formy, jak: „Powiem Ci, co 
o tym my!l#”, „Mam pytanie”, „Mam problem”, „Co! jest 
nie tak”, „Chod)my”, „Ja chc#”, „Opowiem Ci”. Proszenie 
nie zawsze b#dzie najwa%niejszym starterem dla da-
nego u%ytkownika AAC.

U%ycie starterów adresuje jedno z podstawowych 
wyzwa' osób w spektrum(– rozumienie perspektywy 
innej osoby. 

Ponadto startery zdaniowe s& swoist& instrukcj& 
u%ycia pomocy komunikacyjnej. Partner komunikacyjny, 
a z czasem sam u%ytkownik AAC, wie, do jakiej strony 
nale%y przej!$ (ka%dy starter zaopatrzony jest w regu"# 
przej!cia z numerem strony), by rozwin&$ wypowied) 
na wybrany temat.

Komunikator wysokiej technologii 

Narz#dzia tego typu to komputery, tablety oraz de-
dykowane sprz#ty z oprogramowaniem, które oferuj& 
tak%e syntez# g"osow& lub mo%liwo!$ odtworzenia 
wcze!niej przygotowanych nagra' (speech generating 
devices, SGD). Ogletree (2012), podsumowuj&c klu-
czowe cechy wspó"czesnych komunikatorów, zwraca 
uwag# na spo"eczny walor tych urz&dze'. W %wiecie 
pe&nym technologii tablet czy smartfon s# dobrze 
znanymi elementami, pozwalaj#cymi u%ytkownikowi 
AAC zabrzmie$ bardziej naturalnie, a w kontakcie 
z mniej znanym partnerem komunikacyjnym osi&gn&$ 
wi#ksz& precyzj# wypowiedzi (Sigafoos i in., 2011, za 
Chan, 2014). 

NIEZALE!NIE OD TEGO, W JAKIEJ 
FORMIE PRZYGOTOWYWANA 
B"DZIE DOCELOWA POMOC 
KOMUNIKACYJNA,  
NA ETAPIE PLANOWANIA WARTO 
ZASTANOWI# SI", Z JAKICH 
SZCZEGÓLNYCH ROZWI$ZA% 
SKORZYSTA NASZ UCZE%. 

K O M U N I K A C J A  A LT E R N AT Y W N A  I  W S P O M AG A J!C A 
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Dynamiczne tablice z kolei daj& dost#p do ogrom-
nego zasobu s"ownictwa, zmniejszaj&c jednocze!nie 
konieczno!$ operowania ci#%k&, rozbudowan& ksi&%-
k& czy zapami#tywania regu" przej!$ (jak w pomocy 
papierowej) oraz wytrwa"o!ci i precyzji ruchowej przy 
przekr#caniu stron. W"a!nie to szybkie odnajdywanie 
potrzebnych s"ów jest kluczowe dla wspierania osób 
w spektrum, by nie ulega"y zniech#ceniu przy niepowo-
dzeniach komunikacyjnych, wyzwaniach dotycz&cych 
planowania ruchu oraz niewielu inicjatywach i wymia-
nach z partnerem.

Wraz z rozwojem narz#dzi komunikacyjnych oraz 
ich wzrastaj&c& dost#pno!ci& coraz wi#ksze nadzieje 
pok"adano w SGD jako sposobie na rozwijanie mowy 
czynnej (wokalnej). Hipotezy te nie znajduj& jak na razie 
twardego potwierdzenia w badaniach, a rekomendacj& 
dla terapeutów i rodziców s& po prostu „realistyczne ocze-
kiwania” wobec mocy technologii(– ma wspiera$ auto-
nomi# komunikacyjn&, a pojawienie si# mowy zale%y od 
bardzo wielu innych czynników (Schlosser, Wendt, 2008). 

Pisanie

Wielu uczniów w spektrum autyzmu przejawia od 
wczesnych lat zainteresowanie literami. Cz#sto mo%emy 
mówi$ nawet o hiperleksji(– zdolno!ci czytania, opano-
wywanej bez formalnej nauki tej umiej#tno!ci, zwykle 
te% bez rozumienia czytanego tekstu (Gregorenak i in., 
2002, za Cafiero, Jones-Wohleber, 2019). Czy zatem we 
wspomaganiu komunikacji powinni!my odwo"ywa$ si# 
do czytania i pisania(– w ko'cu to tak%e system oparty 
na graficznych symbolach?

Intuicyjnie wydawa$ by si# mog"o, %e pisanie jest 
bardzo uniwersaln& form& porozumiewania si#, ce-
chuj&c& si# du%& precyzj& i nieograniczonym zbiorem 
mo%liwych do utworzenia komunikatów. Badania z wy-
korzystaniem eyetrackingu potwierdzaj&, %e uczniowie 
w spektrum znacznie wi#cej czasu po!wi#cali analizie 
symboli, w których obecny by" podpis (Cafiero, Jones- 
-Wohleber, 2019). Obszar ten wymaga jednak dalszych 
bada', by sprawdzi$ chocia%by hipotez#, czy wpro-
wadzenie napisów wp"ywa na popraw# koncentracji. 

Zaznaczy$ tu musimy równie%, %e zw"aszcza mniej 
wprawni w pisaniu u%ytkownicy AAC b#d& potrzebo-
wa$ na zapisanie swojej wypowiedzi wi#cej czasu i nie 
b#dzie to jednak optymalna forma komunikacji z nie-
czytaj&cymi rówie!nikami. 

Warto wi"c pomy%le$ o pisaniu jako o elemencie 
wielomodalnego systemu, by$ mo%e takiego, który 
poza dost#pem do alfabetu zawiera wcze!niej spisa-
ne/zaprogramowane frazy przyspieszaj&ce wymian# 
komunikacyjn& oraz predykcj#. 

Strategie wizualne$– do czego 
s! przydatne?
W polskim systemie edukacji strategie wsparcia wizual-
nego uczniów w spektrum autyzmu wydaj& si# bardzo 
powszechn& praktyk&. Nie powinny by$ nigdy trakto-
wane jako co! „zamiast” indywidualnego systemu ko-
munikacyjnego, lecz jego kolejny element. Stosowanie 
odpowiednio dobranego wsparcia wizualnego mo%e 
jednak przynie!$ wiele korzy!ci. Dzi"ki strategiom wi-
zualnym ucze' z ASD mo!e (Abramson, 2017):

 ! po!wi#ci$ odpowiednio du%o czasu na zapozna-
nie si# z materia"em(– d)wi#ki mowy ulec&, prze-
kaz graficzny pozostanie;

 ! zmniejszy$ obci&%enie pami#ci krótkoterminowej;
 ! pozna$ wymagania zwi&zane z dan& sytuacj&;
 ! przygotowa$ si# do wydarze' dnia lub do zmiany;
 ! kontrolowa$ przebieg mniej lubianych aktywno!ci;
 ! zwi#kszy$ swoje poczucie kontroli. 

Wobec tych niezwykle donios"ych pozytywów, jakie 
wynikaj& z u%ycia wspomagania wizualnego, warto 
zastanowi$ si#, jakie strategie wybra$. Zwykle s& to 
do!$ proste rozwi&zania, proponowane ca"ym grupom/ 
zespo"om, jak plan dnia lub plan konkretnych zaj#$, bez 
uwzgl#dnienia specyficznych potrzeb jednostki. Nie 
ka%da osoba w spektrum „my!li obrazami”, jak przed 
laty postulowa"a Temple Grandin (2008)! Wybieraj&c 
form# wsparcia, mo%na si# oprze$ na za"o%eniach 
modelu SETT(– Student, Environment, Task(s), Tool(s) 
(Zabala, 2005).

Zespó" bierze wi#c pod uwag# zw"aszcza czynniki 
le%&ce po stronie ucznia(– jego specyficzne style uczenia 
si#, mo%liwo!ci ruchowe i percepcyjne, potrzeby senso-
ryczne oraz specyficzne zachowania ucznia i jego czas 
koncentracji. Za"ó%my zatem, %e wspomagamy ucznia 
o bardzo krótkim czasie skupienia na zadaniu, z wielo-
ma potrzebami w zakresie propriocepcji. Na pewnym 
etapie mo%e on nie by$ jeszcze gotowy nawet do tego, 
by sp#dzi$ 15 minut, siedz&c w "awce. Jego stanowisko 
nauki mo%e by$ wówczas stworzone przy wy%szym 

BADANIA Z WYKORZYSTANIEM 
EYETRACKINGU POTWIERDZAJ$,  
!E UCZNIOWIE W SPEKTRUM 
ZNACZNIE WI"CEJ CZASU PO&WI"CALI 
ANALIZIE SYMBOLI, W KTÓRYCH 
OBECNY BY' PODPIS (CAFIERO, 
JONES)WOHLEBER, 2019*. 

K O M U N I K A C J A  A LT E R N AT Y W N A  I  W S P O M AG A J!C A 
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pulpicie lub blacie regulowanym, a wykonywane za-
dania podzielone na mniejsze cz#!ci i zwizualizowane. 

Poza opisem potrzeb i wyzwa' po stronie wyko-
nawcy danej czynno!ci zespó" opisuje te% zadanie, 
jakie ma on wykona$, oraz dost#pne narz#dzia. 

Wsparcie wizualne dla uczniów z ASD mo%e obejmo-
wa$ plany w obr#bie aktywno!ci(– swoisty opis wymaga', 
kroków do uko'czenia zadania. Sprzyjaj& one samodziel-
no!ci oraz generalizowaniu zdobytych umiej#tno!ci w ró%-
nych !rodowiskach bez dodatkowych wskazówek lub 
pomocy (MacDuff i in., 1993, za: Cafiero, Jones-Wohleber, 
2019). Podczas gdy plan dnia warto eksponowa$ i konty-
nuowa$ jako element bezpiecznej rutyny dnia, po opa-

nowaniu okre!lonego dzia"ania plan danej aktywno!ci 
mo%e nie by$ ju% danej osobie d"u%ej potrzebny.

Aby u"atwi$ funkcjonowanie w ró%nych sytuacjach, 
przydatne mog& by$ tak%e adaptacje w otoczeniu(– 
kolejny z filarów modelu SETT. Oznaczenie funkcji 
przedmiotu lub miejsca, zostawienie wskazówek albo 
opisu dzia"ania w konkretnych lokalizacjach w prze-
strzeni pozwala lepiej przygotowa$ si# do aktywno!ci 
i zmniejsza liczb# zachowa' trudnych (Schmidt i in., 
2000, Cafiero, Jones-Wohleber, 2019).

W przygotowaniu wsparcia wizualnego, o czym 
nie mog& wspomina$ starsze opracowania, wyko-
rzystywane s& te% z powodzeniem aplikacje czy po-
wszechnie znane urz&dzenia wysokiej technologii(– 
tablety, smartfony czy smartwatche. Przyk"adowo 
zespó" Schlossera (2017) bada" u%yteczno!$ zegarków 
firmy Apple we wspomaganiu uczniów z podwójn& 
diagnoz&(– ASD i niepe"nosprawno!ci& intelektualn&. 
Dzi#ki mo%liwo!ci dostarczania wsparcia wizualnego 
na ekranie zegarka dok"adnie w momencie, gdy by"o 
potrzebne, uczniowie mogli wykonywa$ okre!lone 
czynno!ci bardziej samodzielnie. Technologia wspo-
magaj&ca jest wi#c cz#sto na wyci&gni#cie r#ki.

Pu%apka „autostymulacji”$– jak sobie 
z ni! poradzi"?
Jedn& z cz#sto zg"aszanych obaw przed wprowadze-
niem AAC uczniowi w spektrum autyzmu jest niepokój 
o wyst&pienie stereotypowych, powtarzalnych zachowa', 

„izmów”, autostymulacji. Przyk"adowo: rodzice czy te% 
opiekunowie odwlekaj& decyzj# o rozpocz#ciu u%ywania 
tabletu z oprogramowaniem komunikacyjnym, niepo-
koj&c si#, %e dziecko b#dzie ods"uchiwa$ wielokrotnie te 
same d)wi#ki syntezy, zajmowa$ si# tym przez ca"y czas, 
sp#dza$ czas w samotno!ci zamiast z innymi lud)mi itd.

Pochopnie proponowanym rozwi&zaniem w ta-
kich sytuacjach jest odbieranie b&d) te% limitowanie 
dost#pu do narz#dzia lub te% ca"kowite ignorowanie 
dzia"a' dziecka jako bezsensownych. 

Spróbujmy poszuka$ jednak funkcji zachowa', 
które okre%lane s# jako autostymulacja. Z jednej 
strony mog# by$ one oznak# znudzenia, zm"czenia, 

podekscytowania, frustracji…, za% z drugiej(– prób# 
przywrócenia równowagi i skupienia si" na czym% 
(Hayes, 2021). Jako takie s# wi"c d#!eniem do zaspo-
kojenia konkretnych potrzeb.

Je!li okre!limy, %e dziecko wielokrotnie aktywuje 
ró%ne symbole, bo to nowe narz#dzie, na razie na nim 
„gaworzy”, nie zna znaczenia symboli, to eksplorowanie 
narz#dzia po"&czmy ze znacz&cymi interakcjami i wspól-
nymi czynno!ciami, w których partner komunikacyjny 
b#dzie móg" nadawa$ znaczenia wybieranym znakom.

Inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy ucze' 
prze%ywa trudno!ci w zakresie potrzeb sensorycz-
nych i w czasie takiej „deregulacji” naciska jeden lub 
wiele przycisków komunikatora. Tutaj dodatkowa 
ingerencja partnera komunikacyjnego i modelowanie 
licznych komunikatów mog& przynie!$ wi#cej niepo-
%&danych rezultatów. Celem osoby wspieraj&cej jest 
poprawa komfortu sensorycznego i by$ mo%e lepsze 
b#dzie tu zastosowanie analogicznego narz#dzia 
w wersji drukowanej (wi#c te% dostarczenie mniejszej 
ilo!ci bod)ców) oraz nazywanie tego zachowania 
i stoj&cej za nim potrzeby.

Nie jest zalecane, by w powy%szych sytuacjach od-
biera$ osobie w spektrum i ze z"o%onymi potrzeba-
mi komunikacyjnymi jej narz#dzie, redukowa$ liczb# 
symboli czy wybiera$ czas, w którym narz#dzie b#dzie 
mia"o w"&czony g"os. Wa%ne jest za to, by nie obawia$ 
si# niezrozumia"ego z pozoru zachowania, zapyta$ lub 
wspólnie poszuka$ przyczyn i dopiero w odniesieniu 
do mo%liwego powodu wesprze$ osob# w spektrum.

W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI STRATEGIE WSPARCIA WIZUALNEGO UCZNIÓW 
W SPEKTRUM AUTYZMU WYDAJ$ SI" BARDZO POWSZECHN$ PRAKTYK$. NIE 

POWINNY BY# NIGDY TRAKTOWANE JAKO CO& „ZAMIAST” INDYWIDUALNEGO 
SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO, LECZ JEGO KOLEJNY ELEMENT. 
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Podsumowanie
Cho$ naukowcy i praktycy nie ustaj& w poszukiwaniu 
sprawdzonych praktyk (EBP), nie ma jednej, niezast&-
pionej metody, która by"aby uniwersalna dla wszystkich 
osób w spektrum autyzmu. 

Nasze propozycje ka%dorazowo musz& przej!$ 
przez pryzmat indywidualnych potrzeb i preferencji. 
Sprawd) ró%ne pomys"y, obserwuj, mo%esz te% zapyta$ 
osob# w spektrum, czy jest to rozwi&zanie dla niej. 
Raz stworzony system mo%e tak%e wymaga$ zmian 
po pewnym okresie stosowania(– tak jak zmieniaj& si# 
potrzeby danej osoby. 

Celem wprowadzenia jakiejkolwiek formy wspo-
magania komunikacji i funkcjonowania w !wiecie jest 
bowiem autonomia(– mo%liwo!$ powiedzenia tego, 
co chc#, kiedy chc# i w jaki sposób chc# oraz porozu-
miewania si# z osobami, z którymi chc# rozmawia$. 
Pracuj&c z osobami w spektrum autyzmu, pami#tajmy, 
%e w komunikacji nie chodzi o wykonywanie pole-
ce' czy realizowanie okre!lonych skryptów zachowa'. 
Chodzi o zbudowanie bezpiecznej relacji, w której 
osoba z ASD i z"o%onymi potrzebami komunikacyj-
nymi poczuje si# zrozumiana i sama b#dzie mog"a 
tworzy$ swe komunikaty.
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PRACUJ$C Z OSOBAMI W SPEKTRUM 
AUTYZMU, PAMI"TAJMY,  
!E W KOMUNIKACJI NIE CHODZI 
O WYKONYWANIE POLECE% CZY 
REALIZOWANIE OKRE&LONYCH 
SKRYPTÓW ZACHOWA%. 
CHODZI O ZBUDOWANIE 
BEZPIECZNEJ RELACJI, W KTÓREJ 
OSOBA Z ASD I Z'O!ONYMI 
POTRZEBAMI KOMUNIKACYJNYMI 
POCZUJE SI" ZROZUMIANA 
I SAMA B"DZIE MOG'A 
TWORZY# SWE KOMUNIKATY.


