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Cele Kształcenia

• Identyfikacja różnych problemów z zakresie ekspresywnych i receptywnych kompetencji 

komunikacyjnych u uczniów z ASD.

• Użycie różnych strategii, podejść i programów wsparcia nauczycieli w dostosowaniu i 

rozwoju potrzeb komunikacyjnych uczniów.
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Ćwiczenie

Pomyśl o zwierzętach…
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Komunikacja to proces biegnący w dwóch kierunkach

ekspresja/nadawanie odbiór

Czy dziecko wie:
• dlaczego/po co się komunikujemy?
• czy chce coś zakomunikować (motywacja)?
• czy ma możliwości/umiejętności koncetrowania uwagi na komunikacji?
• jak podchodzimy do procesu komunikowania się?
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Problemy z ekspresją/nadawaniem komunikatu:

 Brak znaczenia komunikacji werbalnej

 Echolalia

 Nieświadomość potrzeby komunikowania 

 Trudności w werbalizowaniu pojęć abstrakcyjnych

 Nieużywanie fleksji, tonu lub zmiennego tempa wypowiedzi (może brzmieć 

dziwnie, nieciekawie) 

 Możliwy brak wzajemności

 Trudności w używaniu i rozumieniu mowy ciała i gestów
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Problemy z odbiorem komunikatu

• Powolne przetwarzanie werbalne

• Trudności z byciem/trwaniem w w akcie komunikacji

• Nieumiejętność filtrowania rozpraszaczy

• Albo patrzenie albo słuchanie (nieumiejętność robienia obu czynności naraz)

• Niezrozumienie jak fleksja i ton mogą zmienić znaczenie wypowiedzi

• Bardzo dosłowna interpretacja



2018-1-UK01-KA201-047872

W jaki sposób możemy pomóc

• Redukujemy język najbardziej jak się da

• Pokazujemy i modelujemy co należy zrobić, a nie mówimy o tym

• Zdobywamy uwagę/najpierw mówimy imię

• Dajemy czas na przetworzenie informacji zanim uczeń odpowie na pytanie

• Nie przekształcamy prośby lub pytania jeśli trzeba powtórzyć wypowiedź

• Mówimy „co robić”, a nie „czego nie robić”
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W jaki sposób możemy pomóc

• unikamy wielopoziomowych poleceń ustnych

• używamy wizualnych podpowiedzi lub znaków, aby pomóc zrozumieć instrukcje 

słowne, np. siedzenie, ustawianie w kolejce itp.

• nie oczekujmy kontaktu wzrokowego

• mówimy co naprawdę będziemy robić, unikamy pustych obietnic (np. zagramy 

w tę grę w przyszłym tygodniu)
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Rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnej
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Zacznijmy od prostego etykietowania
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PECS: Picture Exchange Communication System

Faza 1: Naucz fizycznie wspomaganej wymiany  pojedynczych obrazków
Faza 2: Rozwiń spontaniczność, generalizacja umiejętności
Faza 3: Jednoczesna dyskryminacja zdjęć- wybór spośród dwóch lub więcej symboli 
rzeczy i czynności, o które dziecko prosi
Faza 4: Budowanie struktury zdań
Faza 5: Odpowiadanie na pytanie „czego chcesz?”
Faza 6: Komentowanie w odpowiedzi na pytanie
Poza fazą 6: Wprowadzenie dodatkowych kompetencji językowych
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Fazy 1, 2, 3 and 4 

Zobacz PECS Video

https://www.youtube.com/watch?v=s2CyA-lRakI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=s2CyA-lRakI&feature=youtu.be


2018-1-UK01-KA201-047872

Ćwicz fazy 1 i 4 w grupach po 3 osoby
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PECS
• Podkreśl wymianę - aby nauczyć, że komunikacja jest wzajemna
• Struktura wizualna - w buduj wsparcie wizualne
• Zapewnij wiele możliwości ćwiczenia nowych umiejętności - w naturalnych 

warunkach
• Zastanów się nad motywacją - wykorzystaj prawdziwy zainteresowania 

dziecka
• Zachęcaj do wokalizacji
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PECS

• Wzmacniaj każdy sygnał komunikacyjny, koncentruj się na celu komunikacji

• Wprowadzaj wybór

• Rozszerz konteksty - używaj PECS coraz dłużej, zwiększając słownictwo!

• Ćwicz w różnych ustawieniach z różnymi ludźmi
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Spraw, aby indywidualny system komunikacji był efektywny:

Łatwy do przenoszenia

Łatwo dostępny

Zawsze dostępny
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Znajdź więcej:

• http://www.pecs-poland.com/ to jest oficjalna strona PECS w Polsce
• You Tube zawiera różnorodne, nieoficjalne filmy, o tym jak dzieci 

porozumiewają się za pomocą PECS

http://www.pecs-poland.com/
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Makaton

• Makaton to zarówno gesty, jak i symbole, metoda przeznaczona dla 
osób z trudnościami w nauce, które nie mówią lub ich mowa jest 
niezrozumiała. 

• Używając znaków z osobą autystyczną, zawsze jednocześnie wokalizuj 
słowo.
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Ćwiczenie

Naucz się podstawowych znaków

https://www.youtube.com/watch?v=eJYeyYpcxgg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eJYeyYpcxgg&feature=youtu.be
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Praktykuj Makaton: w parach, pokaż jak wiele znaków zapamiętałeś:
cześć patrz do zobaczenia
jeść dziękuję książka
toaleta mama pić
tata szkoła stop
autobus                                dom auto
nauczyciel siedź ciastko
teraz/później który ołówek
papier                                   co gdzie
gdzie bańki bawić się
dlaczego chodź tu stać
kto cicho owoc
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Znajdź więcej……

• https://mummywifewoman.wordpress.com/category/makaton-monday/
Ta strona zawiera wiele różnych klipów wideo i zdjęć przydatnych znaków. 

• www.makaton.org i http://www.makaton.pl/ to oficjalna strona internetowa Makaton, 
na której można dowiedzieć się więcej i pobrać za darmo niektóre pliki tematyczne.

https://mummywifewoman.wordpress.com/category/makaton-monday/
http://www.makaton.org/
http://www.makaton.pl/
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Wysoka technologia wspierająca komunikację
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Chwila refleksji

1) Zapisz co najmniej trzy strategie lub techniki, które możesz wykorzystać 
w pracy ze swoimi uczniami.

2) Zastanów się, które strategie chcesz wdrożyć w dalszej perspektywie.

3) Jakimi własnymi przemyśleniami chciałbyś się podzielić ze swoimi 
kolegami z pracy?



The ASD-EAST partnership
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Disclaimer
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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