
                                  TOROWANIE DROGI DO MÓWIENIA 

 

Szanowni Rodzice i opiekunowie! 

Komunikowanie  jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości, powoduje 

uporządkowanie świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, czynności i zdarzeń. 

Umiejętność porozumiewania się z innymi jest źródłem odkrywania i testowania swoich 

umiejętności oraz kształcenia poczucia sprawstwa. Jest to jeden z podstawowych 

wyznaczników rozwoju psychospołecznego każdego człowieka. Każde działanie w 

społeczeństwie opiera się na akcie komunikacji, który umożliwia relację pomiędzy dwiema 

istotami, dążącymi do realizacji określonych celów lub wartości. Proces komunikowania 

pomiędzy ludźmi może przebiegać na różnych poziomach i za pomocą różnych narzędzi, w 

zależności od intencji nadawcy, kompetencji językowych odbiorcy oraz umiejętności 

sprawnego wykonywania ruchu. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom  uczniów naszym  priorytetem jest poszerzenie i 

wprowadzenie do terapii nauczania nowych alternatywnych i wspomagających metod 

komunikacji. Wielu naszych uczniów wypowiada kilka słów czy sylab, często też bardzo 

dobrze rozumie mowę, jednak to za mało, by wyrazić swoje emocje, potrzeby i poglądy. 

Dlatego też chcemy dać im odpowiednie wsparcie poprzez dobranie właściwych metod i 

narzędzi, tak by mogli w pełni komunikować się z otoczeniem. Metody alternatywne i 

wspomagające przygotowują drogę rozwoju języka i mowy, przeciwdziałają frustracji oraz 

uczą znaczenia i zastosowania języka. 

Taki proces wymaga ścisłej współpracy nauczycieli, specjalistów pracujących na co dzień z 

dzieckiem i nade wszystko współpracy domu, rodziny.  

Dlatego też każdy uczeń, który nie nabył mowy werbalnej na tyle, by móc porozumiewać się 

z innymi, powinien mieć zbudowany Indywidualny System Komunikowania dostosowany do 

jego poziomu funkcjonowania  oraz percepcji, system dający mu szansę na kontakt z drugim 

człowiekiem, na podejmowanie decyzji  i samodzielność.  

Ucząc gestów oraz symboli zawsze stosujemy komunikat słowny, nie rezygnujemy z 

mowy werbalnej! 

Proponowane metody  to: 

  Program Językowy Makaton - umożliwia porozumiewanie się dzieciom i dorosłym 

posługującym się mową w ograniczonym stopniu lub niemówiącym w ogóle. Wykorzystuje 

równocześnie gesty manualne, symbole graficzne i mowę. Przeznaczony dla osób ze 

złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, umożliwiając im przekazywanie i odbieranie 

komunikatów oraz usprawnianie umiejętności językowych.   

Kilka przykładów: 

  



 

 

 



Proteza mowy MÓWik – dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić lub ich mowa 

jest mało wyraźna. To oprogramowanie na tablety z systemem Android, przeznaczone do 

stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, 

choroby lub niepełnosprawności. Przykłady: 

 

 



 

 

 



Jak już wcześniej wspomniałam, włączając ucznia w indywidualny system komunikowania 

musimy go tak przygotować, aby mógł komunikować się w sposób aktywny, używając do 

tego różnych strategii. Dlatego już teraz pisząc dla Państwa ten artykuł,  wraz z zespołem do 

spraw komunikowania w SOSW zachęcam do ćwiczeń gestów i symboli. 

 

Życząc zdrowia naszym uczniom, Rodzicom i Opiekunom oraz sobie, mam nadzieję, że 

Pandemia za niedługo zakończy się i będziemy mogli powyższe działania kontynuować 

omawiając je podczas spotkań Zespołów TEAM.     

                                                                        Jolanta Chojnacka wraz z Zespołem 

 

 

    


