
 

Budowanie sytemu komunikacji z dzieckiem, w oparciu o metody alternatywne i wspomagające, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału 

poznawczego dziecka, znacząco wzmacnia jego poczucie wartości. W obszarze AAC mieści się wiele działań, metod, strategii. Użytkownicy znaków 

graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych potrafią m.in. dokonywać wyborów, 

zadawać pytania, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia, a więc mogą pokonywać bariery w porozumiewaniu się. Posługiwanie się alternatywną formą 

komunikacji nie stanowi przeszkody dla rozwoju mowy, wręcz przeciwnie – zawsze przyczynia się do postępów w zakresie rozumienia mowy oraz, jeśli 

dziecko posiada niezbędny potencjał motoryczny, także posługiwania się mową werbalną. Wybór metody komunikacji musi mieć charakter 

indywidualny; sposób porozumiewania się powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości użytkownika. Możliwe jest, a często wręcz zalecane, 

łączenie różnych metod (np. piktogramów i znaków j. migowego). 

 

Niepełnosprawność Metoda 
komunikacji 

Opis metody Możliwości wykorzystania 

 
niesłyszenie 
główne cele rewalidacji: rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych, nauka czytania ze 
zrozumieniem, doskonalenie umiejętności 
uczenia się, kształtowanie samodzielności w 
funkcjonowaniu społecznym 

 
Polski Język 
Migowy 
System Językowo-
Migowy 

Pojęcie „język migowy” nie jest jednoznaczne; 
potocznie odnosi się zarówno do Polskiego Języka 
Migowego (PJM) jak i do Systemu Językowo – 
Migowego (SJM). Polski Język Migowy – to 
naturalny język Głuchych, odrębny od języka 
polskiego. Posiada własną gramatykę wizualno – 
przestrzenną. Komunikacja jest możliwa dzięki 
układom dłoni, lokacji, mimice i sygnałom 
niemanualnym przekazywanym w przestrzeni. 
Polski Język Migowy jest językiem Głuchych 
Polaków. W innych krajach Głusi posługują się 
przynależnymi do nich językami migowymi. 
System Językowo – Migowy, został stworzony 
przez osoby słyszące w latach 60-tych  XX w., aby 
ułatwić sobie komunikację z osobami Głuchymi i 
pomóc im w nauce języka polskiego. Jest to 
sztuczny twór powstały z połączenia elementów 
języka polskiego i Polskiego Języka Migowego. SJM 
oparty jest na gramatyce języka polskiego. Oznacza 
to, że osoba posługująca się SJM, buduje 
wypowiedzi zgodnie z szykiem gramatycznym 
języka polskiego, dodając do tego znaki języka 
migowego. Język migany stał się popularny m.in. za 

Komunikowanie się z osobami 
niesłyszącymi.  
Wprowadzanie wybranych znaków 
alfabetu palcowego oraz znaków  
j. migowego w procesie nauki 
komunikowania się z osobami 
dotkniętymi rozległymi zaburzeniami 
werbalnego porozumiewania się. 



 

sprawą Polskiego Związku Głuchych – 
organizującego liczne kursy dla nauczycieli, 
pracowników służby zdrowia i opieki społecznej 
oraz dla urzędników. 

 
afazja 
główne cele rewalidacji: 
wszechstronna stymulacja rozwoju mowy 
czynnej  i biernej w celu umożliwienia 
samodzielnego porozumiewania się oraz 
zapewnienia sprawnego przebiegu procesu 
uczenia się; zapobieganie/likwidacja wtórnych 
skutków zaburzeń mowy  (zaburzenia społeczno 
- emocjonalne) 

 
Program Językowy 
MAKATON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
System 
komunikacji 
alternatywnej 
BLISS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAKATON – system gestów i symboli graficznych 
Słownictwo podstawowe Makatonu stanowi 350 
pojęć – z zakresu „dnia codziennego”, słownictwo 
dodatkowe obejmuje 7000 pojęć, które są 
rozszerzeniem i uzupełnieniem słownictwa 
podstawowego. Można z nich tworzyć liczne 
kombinacje zwrotów i zdań. Baza słownikowa jest 
uszeregowana w poziomach 1-8 oraz dodatkowo na 
poziomie, który obejmuje pojęcia różnic 
kulturowych. W Makatonie każde pojęcie 
wspierane jest odpowiednim znakiem manualnym 
(gestem) lub/i obrazem graficznym (symbolem). 
Znakom i/lub symbolom towarzyszy zawsze mowa 
(według indywidualnych możliwości dzieci i 

dorosłych). Każdy z krajów adaptujących metodę 

do swoich warunków, posiada własną, odrębną 
wersję Makatonu. 
 
BLISS – system porozumiewania się, w którym 
słowa przedstawione są w postaci rysunku. Te 
rysunki (symbole) stanowią graficzną ilustrację 
znaczenia (treści, sensu) danego słowa. 
Podstawowy słownik Blissa zawiera ok. 3000 
symboli, które reprezentują ponad 6000 słów. 
Symbol Blissa umożliwia nazwanie zarówno 
konkretnego przedmiotu jak i  pojęcia 
abstrakcyjnego. Można więc wskazywać pojedyncze 
symbole lub też budować z nich całe wypowiedzi. 
Wyjątkowość systemu polega na możliwości 
budowania pełnych zdań, wyrażania opinii i ocen, 
opisywania zdarzeń i przeżyć a poprzez to 
rozwijania w pełni własnej osobowości. Prostota 

 
Komunikowanie się z osobami 
dotkniętymi rozległymi zaburzeniami 
werbalnego porozumiewania się. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikowanie się z dziećmi 
niemówiącymi lub mówiącymi mało  
i bardzo niewyraźnie. System 
porozumiewania się osób 
upośledzonych umysłowo, z 
mózgowym porażeniem dziecięcym, 
autystycznych, afatycznych, 
dyzartrycznych, a także osób 
dorosłych z afazją, atonią, dyzartrią. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIKTOGRAMY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pictogram 
Communication 
Symbols (PCS) 

symboli (mimo, iż niektóre symbole wyglądają dość 
abstrakcyjnie) i logiczna rozbudowa systemu 
pozwalają na szybkie uczenie się tej metody. 
System Blissa jest elastyczny, użytkownik może 
dzięki różnym strategiom poszerzać swoje 
słownictwo, rozwijać język według własnych 
możliwości intelektualnych i środowiskowych. 
Wszystkie osoby znające język pisany  mogą 
porozumiewać się z użytkownikami Blissa, gdyż nad 
symbolami znajdują się napisy. 
 
 
Piktogramy reprezentują słowa lub pojęcia. Symbol 
jest zawsze biały na czarnym kwadracie a nad 
symbolem znajduje się właściwy wyraz. Pojęcia 
abstrakcyjne nie mogą być przedstawione w sposób 
jednoznaczny. Istnieją zatem tzw. ideogramy, 
zbudowane na podstawie koncepcyjnych 
podobieństw lub skojarzeń w naszej kulturze. 
System Piktogramów posiada około 2000 symboli, a 
2% z nich to ideogramy. System stale rozwija się i 
pojawiają się nowe obrazki dostosowane kulturowo 
do naszego obszaru geograficznego 

 
 
Picture Communication Symbols (PCS) został 
uznany na świecie jako jeden z najbardziej 
popularnych, przejrzystych i zrozumiałych 
systemów a jego niezaprzeczalnym walorem jest 
elastyczność, spójność i estetyka. PCS jest zbiorem 
(zestawem, bazą) prostych rysunków oznaczających 
podstawowe słowa niezbędne do codziennego 
porozumiewania się. Symbole PCS są bardzo 
proste, wręcz symboliczne, powinny być podpisane. 
Słowa oznaczające pojęcia abstrakcyjne, których nie 
udaje się wyrazić rysunkiem można zastąpić jakimś 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie komunikacji osób 
niepełnosprawnych umysłowo  
i fizycznie z poważnymi problemami  
w zakresie rozumienia języka  
i posługiwania się mową werbalną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie komunikacji z osobami 
dotkniętymi (okresowo lub stale) 
ograniczeniami w słownym 
porozumiewaniu się. 

 



 

wybranym symbolem tak, aby symbol z tym 
słowem mógł być szybko odnaleziony wśród wielu 
symboli na tablicy komunikacyjnej przez 
użytkownika takiej komunikacji. System symboli 
PCS jest dostępny w różnych wersjach językowych. 
W wersji kolorowej PCS dostępny jest również w 
programach komputerowych.  

 

 
autyzm (w tym zespół Aspergera) 
główne cele rewalidacji: 
modelowanie umiejętności społecznych, 
rozwijanie naśladownictwa, kształtowanie 
intencji komunikacyjnej, stymulowanie 
rozumienia mowy, nauka czytania  
 

 
znaki j.migowego, 
Makaton, 
Piktogramy, PCS 
 

 
j.w. 

 
Nauka komunikacji osób z autyzmem 
oraz Zespołem Aspergera. 

 
niewidzenie 
główne cele rewalidacji: 
usprawnianie manualne, nauka alfabetu 
Braille’a (czytanie i pisanie), wzbogacanie 
zasobu słownictwa 

 
Alfabet Braille’a 

Pismo punktowe dla niewidomych. Podstawą jest 
sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. 
System składa się ze znaków będących kombinacją 
sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch 
kolumnach po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna 
zawiera umownie oznaczone punkty: 1,2,3, zaś 
prawą stanowią punkty: 4,5,6. Wzajemna 
kombinacja i rozmieszczenie punktów daje 
możliwość zapisu sześćdziesięciu trzech znaków. W 
brajlu można zapisać wszystko; istnieje kilka 
uzupełniających systemów zapisu brajlowskiego – 
notacje: matematyczna, chemiczna, fizyczna  
i muzyczna. 

 
Komunikacja – w formie pisanej –  
z  osobami niewidzącymi. 

 


