Augmentatívna a
Alternatívna
Komunikácia
AAK zahŕňa rôzne spôsoby komunikácie,
ktoré reč nahrádzajú, alebo ju sprevádzajú.
Ide napríklad o gestá, mimiku, posunkový
jazyk, komunikačné tabuľky s grafickými
znakmi či abecedou, ale aj zložitejšie
počítačové pomôcky s rečovým výstupom.
AAK tak predstavuje formu podpornej
a náhradnej komunikácie.

KEDY začať?

AAK pomôcky

U rizikových detí z hľadiska NKS začíname,
čo najskôr. Ide o deti s DMO, Downovým
syndrómom a mentálnou retardáciou. Pre
rodičov takýchto detí je vhodné včasné
poradenstvo a to ešte pred narodením dieťaťa.
Ak sa s intervenciou začne včasne, dieťa má
väčšiu
príležitosť
osvojiť
si
jazykové
a komunikačné schopnosti. V komunikácii zažíva
úspech, je menej frustrované, aj poruchy
správania sa objavuj v menšej miere. Dieťa sa
viac socializuje.

V našich podmienkach sú mnohé z pomôcok
nedostupné,
preto
nachádzame
riešenie
v existujúcich možnostiach. V závislosti od
možnosti motorickej koordinácie, percepčnej
a kognitívnej vyspelosti užívateľa volíme aj
vhodnú pomôcku.
Za tradičné pokladáme rôzne písmená, slová
a grafické znaky (v komunikačných knihách,
tabuľkách), ktoré si užívateľ môže vyberať napr.
svojim prstom, nohou, bradou prípadne
ukazovadlom na hlave.
Komunikačná kniha

VPLYV na rozvoj hovorenej reči
KOMU je určená?
Ľuďom s ťažko narušenou komunikačnou
schopnosťou (NKS), ktorých komunikácia je
prostredníctvom hovorenej reči dočasne, alebo
trvalo obmedzená. Užívateľmi môžu byť deti aj
dospelí s rozličnými vývinovými, získanými alebo
degeneratívnymi
poruchami
a ochoreniami.
Napríklad deti a dospelí s:
- detskou mozgovou obrnou (DMO),
- ťažkými poruchami sluchu,
- Downovým syndrómom,
- mentálnou retardáciou,
- autistickým spektrom,
- viacnásobným postihnutím,
- po mozgovej cievnej príhode,
- úrazom alebo nádorom mozgu,
- svalovou dystrfiou atď.
Z hľadiska produkcie reči sú užívateľmi AAK
najmä deti, ktoré:
- vôbec nerozprávajú,
- začínajú hovoriť neskoro,
- majú veľmi ťažko zrozumiteľnú reč,
- sú rizikové z hľadiska NKS z rôznych
príčin.

AAK neblokuje ani nijako nezastavuje
vývin hovorenej reči. Včasná intervencia
podporuje u dieťaťa učenie, jazykový vývin
a slovnú zásobu. Komunikácia dieťaťa sa stáva
funkčnejšou tj. samo iniciuje komunikáciu,
zaujíma sa o druhých a okolitý svet.

Zdroj:
http://www.spectronics.co.
nz/images/product/mayerj/
printncomm.jpg

CIELE intervencie pri AAK
Hlavným cieľom je podporiť dieťa s ťažkou
NKS a naučiť ho úspešne komunikovať so svojím
okolím. AAK:
-

zvyšuje aktívu účasť dieťaťa pri
komunikácii,
učí ho komunikovať, aby vyjadrilo svoje
potreby/túžby, prípadne sa vedelo podeliť
o svoje zážitky,
rozširuje slovnú zásobu,
učí dieťa kombinovať slová, aby vyjadrilo
zložitejšie komunikačné odkazy,
buduje základy pre vývin schopností čítať
a písať.

Ukážky manipulácie
ukazovadlom na hlave

s pomôckami:

prstom,
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Na zahraničnom trhu sú dostupné technicky
vyspelejšie pomôcky. Tie však vyžadujú aj vyššie
nároky na percepciu a kogníciu. Predstavujú ich
napríklad
počítače,
špeciálne
upravené
klávesnice a pomôcky s hlasovým výstupom.
Bývajú upravené pre potreby užívateľa.
Klávesnice
môžu
byť
rôznej
veľkosti
a množstvom klávesov. Sú upravené tak, aby
jedna reakcia zodpovedala aj po opakovanom
stlačení.
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Pomôcky s hlasovým výstupom

Zdroj: http://www.softtouch.com/gotalk20-1.aspx,
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Samotné pomôcky však nezabezpečujú
detskému užívateľovi spontánnu a samostatnú
komunikáciu ihneď. Tak ako si dieťa s rastúcim
vekom osvojuje hovorenú reč, tak sa učí
používať aj AAK pomôcku. Jej výberom
intervencia nekončí, práve naopak, začína.

Vypracovala Dáša Miartušová,
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