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Komunikacja 
wielomodalna
Co to znaczy, !e do skutecznej komunikacji w !yciu codziennym potrzebujemy 
wi"cej ni! jednej formy porozumiewania si"? Jakie narz"dzia do komunikacji 
wykorzystujemy na co dzie#? Czy ma to znaczenie tak!e dla osób ze z$o!onymi 
potrzebami komunikacyjnymi?

to, !e komunikacja ka!dego z nas, tak!e osoby mó-
wi"cej, wspomagana jest ró!nymi modalno#ciami. 
Sens komunikatu mo!e zosta% zmieniony intonacj& 
(„To twój najlepszy przyjaciel” mo!e by% stwierdze-
niem, pytaniem, mo!e by% ironicznym komentarzem), 
mimik& czy gestykulacj&. B"d& sytuacje, kiedy bardziej 
efektywne b"dzie pokazanie na co' lub pomachanie 

Cz"sto w gronach terapeutów padaj& takie s$o-
wa: „b"dziemy budowa% system komunikacji”, 
bo on/ona „potrzebuje w$asnego sposobu na 

porozumiewanie si" z otoczeniem”. S$yszymy propo-
zycje, co sprawdzi si" najlepiej w danym przypadku, 
wybieramy jedn& opcj" i rozpisujemy „strategie” doj'cia 
do celu. Od pocz&tku jednak warto zwróci% uwag" na 
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drugiej osobie zamiast u!ycia s$ów. To w$a'nie jest clou 
wielomodalno'ci(– szukanie najbardziej efektywnych 
rozwi&za# w danej sytuacji.

My#l"c o systemie AAC, który od pocz"tku jest 
zaplanowany jako wielomodalny, odnosimy si$ do 
za%o!enia, !e komunikacja b$dzie si$ opiera& na ró!-
nych sposobach, kana%ach czy strategiach komuni-
kacyjnych. Co zatem powinno sta% si" elementem 
indywidualnego systemu komunikacji? Jakie mamy 
mo!liwo'ci wyboru?

Wielomodalny system AAC
Komunikacja wspomagaj&ca i alternatywna (AAC) 
definiowana jest jako spektrum podej'%, dzia$a#, 
technik i narz"dzi, maj&cych na celu wsparcie aktu-
alnych mo!liwo'ci komunikacyjnych b&d) minima-
lizowanie do'wiadczanych przez osob" trudno'ci 
w zakresie mowy i/lub rozumienia j"zyka(– zarówno 
mówionego, jak i pisanego (ASHA, b.d.). Ju! w tym 
szerokim uj"ciu AAC dostrzec mo!na odwo$anie do 
wielu modalno'ci czy te! form AAC. U!ytkownik AAC, 
w zale!no'ci od swoich aktualnych potrzeb, tego, co 
chce przekaza%, oraz kontekstu komunikacji, a tak!e 
kompetencji czy te! mo!liwo'ci partnera komuni-
kacyjnego, b"dzie korzysta$ z ró!nych sposobów 
komunikowania si". 

Dobrze dobrane sk$adowe systemu AAC powinny 
pozwala% na jego adaptowanie (np. pod wzgl"dem 
s$ownictwa, precyzji tworzenia komunikatu, zmienia-
j&cych si" w biegu !ycia potrzeb u!ytkownika) oraz 
maj& wspiera% osob" w wyra!aniu jej my'li, pragnie#, 
potrzeb, uczu% (ASHA, b.d.). Dopiero wtedy mo!emy 
mówi% o rozbudowanym systemie komunikacyjnym 
(robust AAC system).

Tradycyjny podzia$ form AAC zwykle dzieli ko-
munikacj" na dwa du!e dzia$y: wspomagan& (aided 
AAC) oraz niewspomagan& (unaided AAC) (Tetzchner, 
Martinsen, 2002; ASHA, b.d.). Poprzez komunikacj" 
niewspomagan& rozumie si" te formy porozumie-
wania, które nie wymagaj& u!ycia dodatkowych, ze-
wn"trznych urz&dze# lub narz"dzi. Mimo to mog& 
wymaga% one od osoby ze z$o!onymi potrzebami i jej 
partnerów komunikacyjnych specjalnych kompetencji 
np. w zakresie nadawania znaczenia zachowaniom lub 
znajomo'ci strategii skanowania s$uchowego. 

Do form niewspomaganych zaliczamy: j"zyk cia$a, 
mimik", mow" i wokalizowanie, gesty, znaki manual-
ne, migi i alfabet palcowy. U!ycie tych form wymaga 
od nadawcy komunikatu pewnego poziomu kontroli 
motorycznej (ASHA, b.d.). 

Komunikacja wspomagana z kolei zak$ada u!ycie 
zewn"trznych narz"dzi, wysokiej (high-tech), lub niskiej 
technologii (light-tech lub low-tech). Niska technologia 
to m.in. drukowane ksi&!ki do komunikacji, tablice do 
komunikacji, przedmioty, zdj"cia, pojedyncze symbole, 
pomoce wizualne oraz pisanie. Z kolei do wysokiej 
technologii zaliczamy ró!norodne komunikatory elek-
troniczne, tablety czy komputery z oprogramowaniem 
do komunikacji.

System AAC danej osoby mo!e by% wi"c po$&cze-
niem wybranych rozwi&za#, okre'lonych po diagnozie 
uwzgl"dniaj&cej indywidualne predyspozycje oraz 
potrzeby. Jakie kryterium winno wskazywa%, czy dany 
element do systemu AAC wejdzie? Co jeszcze powin-
ni'my wzi&% pod uwag", wybieraj&c poszczególne 
rozwi&zania? 

Cel!– efektywno"# komunikacji
Trudno, !eby jeden sposób komunikowania pozwala% 
spe%nia& wszystkie potrzeby w zakresie porozumie-
wania osoby ze z%o!onymi potrzebami w komuniko-
waniu si$. Wed$ug Ameryka#skiego Stowarzyszenia 
Logopedów i Audiologów (ASHA) optymalnym roz-
wi"zaniem w praktyce AAC jest %"czenie wielu mo-
dalno#ci tak, by u!ytkownik AAC nie by% zdany tylko 
na jedn" (czasem zawodn") form$ AAC oraz by móg% 
wybiera& z modalno#ci, które najlepiej odpowiadaj& 
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wymaganiom 'rodowiska, odbiorcy komunikatu oraz 
intencji stoj&cej za konkretn& wiadomo'ci& (ASHA b.d.).

Strategie oraz narz"dzia b"d& zmienia% si" w cza-
sie, poniewa! inne zadania pojawiaj& si" na ka!dym 
etapie !ycia (Wilkinsom 2021). Jedn& z istotnych 
zmiennych b"dzie chocia!by grupa partnerów ko-
munikacyjnych. We wczesnej interwencji t" grup" 
stanowi& zwykle opiekunowie i bliscy, a liczba osób 
jest te! zwykle mniejsza. Wraz z wiekiem u!ytkownika 
AAC pojawia% si" b"d& kolejne wyzwania, zwi&zane 
z rozpocz"ciem formalnej edukacji czy te! wej'ciem 
w szersze otoczenie spo$eczne. Wyj'cie poza 'rodowi-
sko rodzinne wymaga% b"dzie wyposa!enia w takie 
narz"dzia do komunikacji, które pozwol& na rozmow" 
z nowym partnerem, który nie b"dzie np. zaznajomio-
ny z indywidualnym repertuarem gestów i zachowa# 
odczytywanych przez opiekunów.

Ró!ne formy/modalno'ci komunikacji mog& by% 
bardziej lub mniej preferowane, w(zale!no'ci od:

 ! sytuacji,
 ! rodzaju komunikatu, który chcemy przekaza%,
 ! kompetencji partnera komunikacyjnego.(

Poza grup& odbiorców komunikatów wp$yw na doda-
nie do systemu danej modalno'ci b"dzie mia$a kwestia 
tego, czy u!ytkownik AAC za pomoc& dost"pnych mu 
'rodków mo!e przekaza% to, co naprawd" chcia$by 
przekaza%, czyli efektywno'% i precyzja komunikacji 
(Porter 2019). Czasem z kolei najwa!niejsza b"dzie 
szybko'% przekazania wiadomo'ci. W takiej sytuacji 
kiwni"cie g$ow&, wpatrywanie si" w obiekt, który jest 
obecny w otoczeniu (jako forma potwierdzenia b&d) 
pro'by), zadzia$aj& lepiej ni! zbudowanie 4-elemento-
wej wypowiedzi za pomoc& symboli czy wr"cz jej zapis. 

Je'li dany komunikat mo!na przekaza% w sposób 
bardziej niezale!ny(– np. u!ytkownik jest w stanie 
wybra%/wskaza% dany komunikat sam, bez pomo-
cy partnera(– warto, by mia$ tak& mo!liwo'%. Z kolei 
w sytuacji zm"czenia b&d) choroby konieczne mo!e 
by% dzia$anie odwrotne(– zmniejszenie wymaga# mo-
torycznych i wybór modalno'ci (sposobu dost"pu, 
narz"dzia technologii wspomagaj&cej) powoduj&cej 
jak najmniejsze zm"czenie, lecz wi"ksz& zale!no'% 
od drugiego cz$owieka. Powstaj"cy system nie jest 
tworzony wy%"cznie z my#l" o tym „co dzi#”'– poprzez 
niedyrektywne modelowanie ma stymulowa& dalszy 
rozwój kompetencji j$zykowych i komunikacyjnych.

Wynika z tego zatem, !e modyfikacja systemu 
jest wypadkow& diagnozy dynamicznej, która b"-
dzie nam towarzyszy% stale w procesie komunikowa-
nia si". Najwa!niejszym jednak celem, który stoi za 

budowaniem systemu AAC, jest autonomia w komu-
nikowaniu. Kolejne modalno#ci, które b$d" pojawia& 
si$ w systemie, maj" przybli!a& u!ytkownika AAC do 
coraz pe%niejszej realizacji ról spo%ecznych, korzysta-
nia z edukacji, w przysz%o#ci pozwoli& tak!e na za-
trudnienie i udzia% w !yciu spo%ecznym (Porter 2019).

Mowa cia$a
Mimika, przybli!anie si", ruch dowolnej cz"'ci cia$a 
b&d) jego zatrzymanie, tempo oddechu, gesty na-
turalne czy wokalizy(– to wszystko tak!e mo!e by% 
cz"'ci& wielomodalnego systemu AAC. Rozpoczynaj&c 
wspomaganie komunikacji, dostrzeganie i wzmac-
nianie ju! obecnych zachowa#(– niesymbolicznych 
komunikatów p$yn&cych z cia$a – ma ogromne zna-
czenie (Beukelman, Mirenda 2013).

Odpowiadanie na zachowanie osób ze z$o!onymi 
potrzebami komunikacyjnymi ma u podstaw dwa 
fundamentalne cele. Po pierwsze pozwala nadawcy 
komunikatu odczu%, !e jego zachowanie jest wa!-
ne i mo!e mie% wp$yw na zachowanie innych osób 
w przewidywalny i znacz&cy sposób. Cho% pocz&tko-
wo jakie' zachowanie nie jest sta$ym, powtarzalnym 
dzia$aniem, dzi"ki jego dostrze!eniu, nazwaniu i kon-
sekwentnym reagowaniu jak na komunikat, mo!e nim 
si" sta% i wej'% do repertuaru danej osoby.

Po drugie otwarta postawa partnera i reagowanie 
na wysi%ki komunikacyjne pozwalaj" zapobiega& 
narastaniu zachowa( „trudnych” (Green i in. 2005 
za:(Beukelman, Mirenda 2013). Bez responsywno#ci 
i próby zrozumienia problemowe zachowania zaczy-
naj" pe%ni& funkcj$ komunikatów, za którymi stoj" 
niezaspokojone potrzeby.

Czasem poleganie na mimice i mowie cia$a b"dzie 
bardziej utrudnione. Jest tak chocia!by u(osób z niety-
pow& ekspresj&, odmiennym napi"ciem mi"'niowym, 
przetrwa$ymi odruchami czy autyzmem. Z ró!nych 
wzgl"dów ich mo!liwo'ci kontroli ruchu cia$a b"d& 
ograniczone. Je'li te zachowania nie s& ogólnie zrozu-
mia$e, warto modelowa% ten sam komunikat, który za 
nim stoi, ale w innej modalno'ci, by poszerza% grono 
partnerów (mniej przygotowanych). 

Gesty naturalne (jak np. wskazanie palcem, si"-
gni"cie po co') w okre'lonym kontek'cie s&(zwykle 
niezwykle efektywne (Hartmann 2020). Ich zrozu-
mienie wymaga jednak wiedzy o(zaistnia$ej sytuacji, 
a nie zawsze odtworzenie takich samych warunków 
b"dzie mo!liwe kolejny raz. Pos$ugiwanie si" z kolei 
konwencjonalnymi systemami gestów wymaga zwy-
kle wi"kszej precyzji ruchu oraz zaznajomionych z da-
nym systemem znaków partnerów komunikacyjnych.
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Korzystanie z mowy cia$a bywa te! mniej intuicyjne 
dla partnerów, kiedy osoba zaczyna u!ywa% z powo-
dzeniem ró!nych narz"dzi wysokiej i niskiej techno-
logii. W&tpliwo'ci rodzi $&czenie tych modalno'ci (czy 
nie b"dzie to droga na skróty), kwestia dodawania do 
pomocy komunikacyjnej okre'lonych s$ów i zwrotów 
(gdy dotychczas za ca$& wiadomo'% wystarcza$o wska-
zanie b&d) popatrzenie na co').

Tutaj tak!e z pomoc& przychodzi nam kryterium 
efektywno'ci. Je'li kiwni"cie g$ow& czy ruch r"k& przy-
'pieszaj& proces komunikowania si", bez generowania 
w&tpliwo'ci co do znaczenia komunikatu, jak najbardziej 
warto wspiera% przekaz wielomodalny (Porter 2019). 

Mówienie w AAC
Ten nag$ówek mo!e by% pewnym zaskoczeniem dla 
osób, które patrz& na AAC tylko przez pryzmat alter-
natywy dla mówienia. W multimodalnym my'leniu 

o komunikacji jest to kolejna forma porozumiewania, 
zwykle u!ywana przez partnera komunikacyjnego, 
a czasem te! w pewnym zakresie przez osob" ze z$o!o-
nymi potrzebami komunikacyjnymi. Warto pami"ta%, 
!e mówienie nie wyklucza wprowadzenia czy dalszego 
u!ycia AAC! 

Mówi&cy partner jest bardziej dynamiczny, ni! 
osoba, która jednocze'nie modeluje u!ycie pomocy 
komunikacyjnej czy pisze. Wyzwaniem dla u!ytkow-
nika AAC mo!e by% mniej czasu na przetworzenie 
informacji, trudno'% dotrzymania tempa w wymianie 
komunikatów z(rozmówc&(– zdecydowanie wi"cej 
czasu wymaga odnalezienie potrzebnych elementów 
w(systemie komunikacyjnym ni! wypowiedzenie s$ów 
przez osob" swobodnie mówi&c&. Rozmowa „na !ywo” 
rz&dzi si" swoimi prawami(– nie jest z góry przygotowa-
na, a przez to nieprzewidywalna. W pewnym stopniu 
taki trening i przygotowanie stanowi& cz"ste u!ycie 
starterów zdaniowych1. Uruchomienie b&d) wskazanie 
jednego startera kieruje uwag" na kolejne komunikaty, 
$&cz&ce si" z danym tematem.

W'ród u!ytkowników AAC s& tak!e osoby, któ-
re w jakim' zakresie porozumiewaj& si" za pomoc& 
mowy. S& to zarówno osoby tymczasowo niezdolne 
do mówienia (np. w czasie intubacji, pogorszenia stanu 
zdrowia), osoby o wi"kszej m"czliwo'ci (np. przy pora-
!eniu mózgowym), których mowa nie jest zrozumia$a 
dla ka!dego partnera komunikacyjnego, jak i osoby 
cierpi&ce na choroby neurodegeneracyjne(– czyli ci, 
którzy przynajmniej w cz"'ci sytuacji nie mog& pole-
ga% na swojej mowie i wówczas korzystaj& z AAC jako 
wspomagania mówienia.

Zadaniem terapeuty (logopedy, psychologa, pe-
dagoga itp.) jest wspieranie komunikacji w'ka!dej 
mo!liwej formie bez warto#ciowania ich na lepsze 
i gorsze. Nie s& znane !adne dowody na to, !e szeroko 
rozumiane AAC ogranicza rozwój mowy (Schlosser 
i Wendt 2008). Dzi"ki wielomodalnemu podej'ciu 
mo!liwe jest wzmacnianie naturalnej mowy (Millar i in. 
2006; Sedey i in. 1991 za: ASHA b.d.). Wprowadzenie 

wspomagania komunikacji ju! we wczesnej interwen-
cji pozwala na zbudowanie fundamentów dla rozwoju 
j"zykowego, rozwijanie rozumienia oraz stanowi pierw-
sz& form" ekspresji (Romski, Sevcik, 2005). 

Technologia w komunikacji
Jak zosta$o ju! wspomniane w niniejszym artyku-
le, technologia wspomagaj&ca oferuje coraz wi"cej 
ró!norodnych opcji. Poza popularnymi rozwi&zania-
mi, jak: komputery, tablety czy smartfony z aplika-
cjami obs$uguj&cymi tablice dynamiczne, mo!e to 
by% tak!e korzystanie z(aplikacji z funkcj& zamiany 
tekstu na mow", pisania, wysy$ania wiadomo'ci.  
To tak!e narz"dzia z prostymi interfejsami do nagry-
wania pojedynczych wiadomo'ci czy tworzenia tablic 
kontekstowych z nagranym g$osem i dedykowane 
komunikatory z syntez&.

Cz"sto komunikatory wysokiej technologii wydaj& 
si" opiekunom bardziej inkluzywn& opcj& ni! papie-
rowa ksi&!ka. Za u!ywaniem opcji hi-tech przemawia 

ZADANIEM TERAPEUTY !LOGOPEDY, PSYCHOLOGA, PEDAGOGA ITP." JEST 
WSPIERANIE KOMUNIKACJI W KA#DEJ MO#LIWEJ FORMIE BEZ WARTO$CIOWANIA 

ICH NA LEPSZE I GORSZE. NIE S% ZNANE #ADNE DOWODY NA TO, #E SZEROKO 
ROZUMIANE AAC OGRANICZA ROZWÓJ MOWY !SCHLOSSER I WENDT 2008". 

DZI&KI WIELOMODALNEMU PODEJ$CIU MO#LIWE JEST WZMACNIANIE 
NATURALNEJ MOWY !MILLAR I IN. 2006; SEDEY I IN. 1991 ZA: ASHA B.D.".
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tak!e wi"ksza modyfikowalno'% (szansa na rozbudow" 
tablic, szybkie dodawanie nowych symboli) i mo!li-
wo'% wypowiedzenia si" „na g$os”.

Tak!e tutaj, przed wprowadzeniem jakiegokol-
wiek narz$dzia, warto zastanowi& si$, jakie zadanie 
urz"dzenie b$dzie pe%ni& w danym systemie AAC. 
Na ile osoba b"dzie w stanie z niego korzysta% (kom-
petencje operacyjne)? W jakiej metodzie dost"pu? Jak 
b"dzie w stanie prze$&cza% si" pomi"dzy narz"dziami 
czy aplikacjami w swoim urz&dzeniu? Jakie wsparcie 
techniczne b"dzie dost"pne dla u!ytkownika?

Cho% technologia rozwi&zuje wiele barier, s& sytu-
acje, gdy nie b"dziemy mogli skorzysta% z wybranego 
sprz"tu. Awaria, czynniki 'rodowiskowe (woda, ostre 
s$o#ce), aktualizacja oprogramowania(– mog& nagle 
uniemo!liwi% u!ywanie elektronicznej pomocy ko-
munikacyjnej. Posiadanie papierowej wersji jest nie 
tylko ko$em awaryjnym dla u!ytkownika AAC. Zalet& 
korzystania z AAC niskiej technologii jest m.in. jej wie-
lozadaniowo'%. Mo!emy pos$ugiwa% si" pe$n& ksi&!k& 
do komunikacji, pojedynczymi tablicami, planszami 
do literowania, symbolami-etykietami w przestrzeni. 
Papierowe pomoce pozwalaj& zabra% „g$os” u!ytkow-
nika AAC w ka!de miejsce. Plusem u!ycia takiego roz-
wi&zania(– zw$aszcza gdy kompetencje komunikacyjne 
jej w$a'ciciela s& na ni!szym poziomie(– jest koniecz-
no'% 'cis$ej wspó$pracy i potrzeba wi"kszej uwa!no'ci 
ze strony partnera (Hartmann, 2020).

Obszarem pewnej kontrowersji jest korzystanie 
w komunikacji osób ze z$o!onymi potrzebami ze stan-
dardowych rozwi&za#, jak: e-maile, platformy spo$ecz-
no'ciowe (Facebook, Instagram, TikTok), popularne 
komunikatory (WhatsApp, Messenger), wirtualne al-
bumy zdj"%, wysy$anie sobie emotikonów albo ju! 
analogowe u!ywanie ilustracji w konwencjonalnych 
ksi&!kach, magazynach. S& to kana$y powszechnie 
dost"pne, $atwe w odbiorze przez nieprzygotowanego 
odbiorc". W obliczu wielu wyzwa# wspó$czesno'ci 
wykorzystanie social mediów i innych dost"pnych 
rozwi&za# warte jest poszerzonej analizy (chocia!by 
jak wp$ywa na inicjowanie i procesy uwagi, jaki jest 
odbiór spo$eczny osoby ze z$o!onymi potrzebami ko-
munikacyjnymi, która z takich modalno'ci korzysta).

Pu$apki wielomodalno"ci
Idea komunikacji wielomodalnej cz"sto pada ofiar& 
nieporozumie# i b$"dnych przekona#. Szcz"'liwie 
coraz bardziej powszechna jest 'wiadomo'%, !e sys-
tem AAC nie jest tworzony raz na ca$e !ycie(– b"dzie 
wymaga$ zmian. Czy modyfikuj&c dany system, po-
winni'my ca$kowicie odbiera% mo!liwo'% u!ywania 

jego poprzedniej wersji? Nie! Uwag" na to zwracaj& 
Blackstone i Hunt-Berg (2003): „W procesie rozwijania 
kompetencji komunikacyjnych osoba nie porzuca 
%atwiejszych metod czy strategii. Zamiast tego po-
znaje bardziej z%o!one metody komunikacji, aby 
doda& je do swojego, ju! istniej"cego, repertuaru”.

B$"dnym za$o!eniem jest równie! twierdzenie, 
!e jaka' forma powinna by% wygaszana, poniewa! 
jest ni!sz& form& komunikacji, a osoba ze z$o!onymi 
potrzebami b"dzie si" „uwstecznia%”, si"gaj&c po t" 
$atwiejsz& form". Przyk$adem mo!e by% zniech"canie 
u!ytkownika AAC do korzystania z symboli (bo s& zbyt 
dziecinne), je'li potrafi pisa% (i traktowane jest to jako 
bardziej dojrza$a forma). Obie modalno'ci mog& by% 
dla siebie komplementarne i zamiast warto'ciowa%, 
warto pomóc okre'li% obszary ich zastosowania. 

Inne krytyczne zagadnienia zwi&zane z multimo-
dalno'ci& wymienione zosta$y w ramce.

 ! Nie ma modalno'ci lepszych i gorszych! Nawet 
je'li wydaje nam si", !e nale!y porzuci% „prostszy” 
sposób komunikowania na rzecz bardziej rozbu-
dowanego, to nie do nas nale!y ta decyzja.

 ! Uwaga na rutyn". Buduj&c system AAC, nie pro- 
ponujmy wszystkim tych samych form wsparcia.

 ! U!ytkownik AAC powinien mie% zawsze dost"p 
do swoich narz"dzi komunikacyjnych.

 ! S& sytuacje, !e osoba z du!ymi wyzwaniami mo-
torycznymi nie b"dzie mog$a swobodnie prze$&-
cza% si" mi"dzy modalno'ciami(– potrzebujecie 
wtedy opracowa% sposoby sygnalizowania, !e 
chce co' powiedzie% w inny sposób! 

 ! Wielomodalno'% oznacza, !e to u!ytkownik AAC 
decyduje, jakiej modalno'ci u!ywa. My mamy 
przyj&% jego wiadomo'% i mo!emy zamodelowa% 
dany komunikat w innej formie. 

 ! Wielomodalno'% to proces. Oczekiwanie, !e osoba 
b"dzie w stanie bez modelowania u!ycia narz"dzi 
trafnie dobiera% je do sytuacji, jest niew$a'ciwe.

 ! Komunikacja ma by% efektywna. Je'li dany komu-
nikat jest zrozumia$y w jednej formie, nie oczekuj-
my, !e u!ytkownik AAC powtórzy go w kolejnej.

Jeszcze raz warto podkre'li%, !e budowanie kompe-
tencji komunikacyjnych jest procesem kumulowania 
swoich do'wiadcze# i kontaktów z ró!nymi partne-
rami, narz"dziami oraz kontekstami komunikowania. 

Podsumowanie
Akceptacja wielomodalno'ci cz"sto jest dla partnera 
komunikacyjnego swoist& form& pracy z(w$asnymi 
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przekonaniami. Zamiast wymaga% u!ycia jakiej' formy 
komunikatu, warto bez warto'ciowania obserwowa% 
spontaniczne inicjatywy naszego rozmówcy. Po to 
podczas diagnozy okre'lamy bariery w komuniko-
waniu, by w konkretnej sytuacji mie% narz"dzie i im 

zaradzi%. Warto docenia% wszystkie wysi$ki komuni-
kacyjne. Dla osoby z wieloma wyzwaniami natury 
sensorycznej, motorycznej czy poznawczej wpro-
wadzenie drugiej czy trzeciej modalno'ci mo!e by% 
bardzo trudnym zadaniem.

Niezale!nie jednak od prze!ywanych ogranicze# 
ka!demu cz$owiekowi przypisane s& niezbywalne pra-
wa komunikacyjne. Zebrane w Komunikacyjn& kart" 
praw (Brady i in. 2016) powinny by% drogowskazem 
w dookre'laniu obszarów wymagaj&cych wsparcia, 
tak!e przez my'lenie o wielomodalno'ci.

Sensem porozumiewania si" ka!dego cz$owieka 
jest bycie skutecznym w przekazywaniu swoich wia-
domo'ci 'wiatu. Dlatego te! zró!nicowanie narz"dzi, 
strategii czy metod dost"pu jest kluczem do radzenia 
sobie z ró!norodnymi wyzwaniami i szans& na sukces 
w komunikowaniu.
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1 Starter zdaniowy – zaczerpnięte z metodyki PODD rozwiązanie wspomagające poruszanie się po pomocy komunikacyjnej, określenie intencji komunikatu oraz 
dalsze budowanie wypowiedzi. Słownictwo zorganizowane jest wokół fraz, których wybór przenosi użytkownika do tablic rozszerzających dany temat. Przykład: 
wybranie startera „Mam pytanie” przekierowuje do stron ze zbiorem pytań (Porter 2019).

SENSEM POROZUMIEWANIA SI& KA#DEGO CZ'OWIEKA JEST BYCIE 
SKUTECZNYM W PRZEKAZYWANIU SWOICH WIADOMO$CI $WIATU. 
DLATEGO TE# ZRÓ#NICOWANIE NARZ&DZI, STRATEGII CZY METOD 
DOST&PU JEST KLUCZEM DO RADZENIA SOBIE Z RÓ#NORODNYMI 

WYZWANIAMI I SZANS% NA SUKCES W KOMUNIKOWANIU. 
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