Jak się porozumiewamy?

SYGNAŁY PŁYNĄCE
Z CIAŁA
- oddech,

PRZEDMIOTY

- przedmioty naturalne

- bicie serca
- krzyk, płacz
np. łyżka oznaczająca obiad
- mimika
- postawa ciała

GESTY

- gest wskazujący
- gesty naturalne
(powstały w naturalnych sytuacjach
na bazie codziennych doświadczeo
dziecka np. wyciągnięcie ręki
oznaczające „daj”)

- miniatury przedmiotów

- śmiech
- nieartykułowane
dźwięki

ZNAKI GRAFICZNE

(symbole przestrzenno - dotykowe)

- fragmenty przedmiotów
(np. lina symbolizująca hamak)

- gesty Makaton
(uporządkowany,opracowany system
znaków)

- fotografie przedmiotów i osób

np. fotografia kubka oznaczająca
„chcę pid”
- symbole PCS, Makaton, Piktogramy, program
Mówik
(symbole graficzne opracowane w poszczególnych
systemach, należy je dostosowad do potrzeb
i możliwości dziecka)

- gesty języka miganego, języka
migowego
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KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA
I WSPOMAGAJĄCA – KILKA SŁÓW
O AAC
1. upominad się o rzeczy, czynności, zdarzenia lub spotkania z ludźmi,
2. mówid, co mi się podoba, a co nie,
3. aby dawano mi wybór,
4. mówid „nie” i nie wybierad niczego,
5. upominad się o uwagę innych i o to, by rozmawiali ze mną,
6. domagad się informacji,
7. otrzymywad pomoc w nauce porozumiewania się,
8. aby ludzie dostrzegali, że próbuję porozumiewad się tak, jak potrafię,

Żyjemy w świecie słowa i mowy. Jesteśmy przyzwyczajeni do jedynego
sposobu komunikacji. A gdy z czyichś ust nie wypływają słowa?
Warto pochylid się i wsłuchad dokładnie, co mówi nam swoim ciałem i
postawą, a będzie to początek budowania wspólnego dialogu. Może nieco
niestandardowego, może wszyscy będziemy musieli się uczyd nowego
języka, ale chyba warto... na pewno warto!
(więcej informacji na temat gotowości do komunikacji w folderze „Komunikowad się, ale
jak?”)

9. mied dostęp do odpowiednich dla mnie pomocy do porozumiewania
się,
10. by ludzie szanowali mój sposób komunikacji i zachęcali mnie bym go
używał,
11. by ludzie informowali mnie, co się będzie ze mną działo,
12. by ludzie byli dla mnie uprzejmi i traktowali mnie z szacunkiem,
13. by ludzie używali języka zrozumiałego dla mnie .

Dlaczego warto? Ponieważ…
- komunikacja daje poczucie bezpieczeostwa (stałośd i przewidywalnośd w
życiu),
- komunikacja daje możliwośd wpływania na swoje życie (decyzyjnośd
i sprawczośd),
- komunikacja zaspokaja potrzeby w indywidualny sposób,
- komunikacja pozwala na podmiotowy kontakt z drugim człowiekiem.
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