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Bevezető az augmentatív és alternatív kommunikációba 

 

„AAK, amely megmutathatóvá teszi  

a kimondhatatlant.”  

(Kálmán, 2006: 11.) 

 

Az augmentatív és alternatív kommunikáció (röviden AAK) nagyon bonyo-

lultnak hangzik – de valójában nem az! Mit jelent pontosan az „augmentatív és 

alternatív kommunikáció” (AAK) fogalma? Elöljáróban a kifejezés három sza-

vát szükséges tisztázni, de a jól ismert „kommunikáció”-val érdemes kezdeni.  

A kommunikáció több mint a beszéd vagy a nyelv, de szorosan összetartoz-

nak. Születésünktől kedve (de vannak, akik szerint már születésünk előtt is), 

amikor még nem tudunk beszélni, kommunikálunk. A csecsemő a sírásával tu-

datja, hogy éhes, a nyöszörgéssel azt, hogy fáj a hasa, de felnőttként sem mindig 

mondunk ki mindent, mégis azonnal tudja a családunk, amikor hazaérünk, hogy 

rossz napunk volt a munkahelyünkön, mert lecsapjuk a táskánkat, vagy egy fi-

nom vacsora után elég hátra dőlni, és tudja a háziasszony, hogy ízlett a főztje. 

Egy olyan országban is, aminek nem beszéljük a nyelvét, tudjuk, hogy hol nem 

használhatjuk a telefont, hova nem léphetünk be vagy hol fürödhetünk a folyó-

ban az elhelyezett ábráknak (szimbólumoknak) köszönhetően (1. ábra). 

 

1. ábra Szimbolikus tájékoztató és tiltó táblák 
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Az augmentatív és alternatív kommunikáció (a továbbiakban: AAK) minden 

olyan kommunikációs módszert jelent, amely kiegészíti (augmentálja), kompen-

zálja a szokásostól eltérő (alternatív) módon a hagyományos beszédmódokat és 

az írást, ha ezek valamilyen okból és valamilyen mértékben sérültek, ezért az 

egyén csak alig vagy egyáltalán nem képes rá. Az AAK nem pótolja, nem he-

lyettesíti a normál emberi beszédet, de képes új utat, módszert biztosítani a 

kommunikációra. 

Kálmán Zsófia (2006) meghatározása szerint az augmentatív kommuniká-

ció „Az értő beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs 

funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek cso-

portja. Lényege, hogy hiányzó beszéde helyett a sérült személy nonverbálisan 

fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget, amelyet a hangjelzések, 

gesztusok, manuális rendszerek, jelnyelv. és/vagy a betűket, rajzokat, jelképe-

ket, fotókat, tárgyakat, stb. tartalmazó kommunikációs táblák, valamint a hang-

adó gépek (kommunikátorok) biztosítanak. Az augmentatív kommunikációs 

rendszereknek a meglévő kifejezési eszköztáron kell alapulnia, felhasználva 

minden beszédmaradványt és vokalizációs kísérletet, a hagyományos és az attól 

eltérő gesztusokat, jeleket, jelzéseket is. Minden augmentatív kommunikációs 

rendszer több, egyénre szabott, térben és időben eltérő használhatóságú kommu-

nikációs eszközből áll, amelyek tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot 

növelő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stratégiát és technikát. Az 

augmentatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társadalmi integ-

ráció, az önkifejezés, az intellektuális, érzelmi és szociális fejlődés lehetősége-

it.” (Kálmán 2006, 11-12.) 

Az augmentatív kommunikáció alapgondolata az, hogy a kommunikáció-

jában sérült személy a meglévő képességeit a lehető legteljesebb mértékben ki-
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használja annak érdekében, hogy kompenzálja azokat a károsodott funkciókat, 

amelyek a kommunikációban akadályozzák. Az utóbbi évek gyors technikai,  

technológiai fejlődése és a szakembereken túl a szélesebb társadalom nyitottabb 

gondolkodásának köszönhetően céllá vált, hogy egyre több ember legyen képes 

jobb (a lehető legjobb) kommunikációs szintre. 

Az AAK-ról nem csak a fogyatékosságok, a fogyatékos személyek kap-

csán beszélhetünk, hiszen mindannyian és gyakran használhatjuk az AAK kü-

lönböző eszközeit vagy módjait. A kezünkkel jelezzük, hogy a másik hova ül-

jön; intünk a pincérnek, hogy kérjük a számlát; nem tetszésünk jeleként forgat-

juk a szemünket, azaz a tekintetünkkel jelezzük a társunknak, amikor az előadá-

son nem tetsző dolgot hallunk; megpróbáljuk megértetni magunkat külföldön 

hiányzó vagy kevés nyelvtudással, sms-ben kapott hírre egy mosolygó emojival 

vagy :-) -val jellel reagálunk. Egy műtét után vagy egy torok/gégegyulladás mi-

att, amikor az orvos „megtiltja” a beszédet, hasonlóan, a beszédet mellőzve ér-

tetjük meg magunkat, azaz az AAK -ra támaszkodunk. Az AAK-t mindenféle 

környezetben használják, mindenhol, ahol az embereknek kommunikációra van 

szükségük: a családban, az óvodai, iskolai környezetben, a szabadidő során, a 

munkahelyen, azegészségügyi intézményekben, a hivatalos ügyintézés során, 

stb. 

Az AAK javítja az egyén életminőségét azzal, hogy teljesebb életet élhet, 

függetlenebb lehet, az iskolában az oktatás nyújtotta lehetőségekhez jobban 

hozzáfér. „Noha beszédképességemet elveszítettem, gondolkodási képességemet 

nem. Ha valaki rosszul beszél vagy egyáltalán nem tud beszélni, értelmi fogya-

tékosnak tekintik. Ezek a gépek, amelyeket kifejezetten a magamfajta emberek 

számára terveztek, viszont lehetővé teszik, hogy beszéljek.” 

(http://.damtp.cam.ac.uk/user/hawking/ , id. Kálmán 2006. 48-49.) (2. ábra) Az 

idézetet bármelyik AAK használó, aki hatékonyan tudja hasznosítani a rend-

http://.damtp.cam.ac.uk/user/hawking/


        

8 

 

szert, mondhatta volna, hiszen saját életének keretei között mindannyiukra igaz 

lehet, de a gondolat attól kap erős hangsúlyt, hogy Stephen Hawking-tól szár-

mazik, aki AAK használóként is meghatározó maradt a tudományos életben. 

 

2. ábra Stephen Hawking1 

 

1. feladat: 

2. Keressen a környezetében olyan szimbólumokat, amelyek beszéd, az írott 

nyelv ismerete nélkül is megérthetőek! Soroljon fel legalább hat példát! 

3. Keressen a környezetében olyan tájékoztató képeket, táblákat, szimbólu-

mokat, amelyek a beszéd, az írott nyelv ismerete nélkül nem érthetőek 

meg! Soroljon fel legalább hat példát! 

4. Emlékezzen vissza a saját életéből olyan helyzetre, amikor nem tudott be-

szélni, vagy olyan országban volt, ahol nem ismerte az ország nyelvét. Mi-

lyen vicces vagy nehéz helyzetekbe került? Hogyan oldotta meg? 

 

 

 

 
1 forrás: http://damtp.cam.ac.uk/user/hawking/ 

http://damtp.cam.ac.uk/user/hawking/
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1. Az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció fogalmai 

1.1. Az „AAK” és az „AAK rendszer” közötti különbség 

Az „AAK” és az „AAK rendszer” nem jelenti ugyanazt, nem egymás szi-

nonimái. Míg az „AAK” egy átfogó koncepciót jelent, addig az „AAK rendszer” 

magát a megvalósulás lehetőségét, annak formáit fogja össze, a technikák és a 

technológiák „csomagját” jelenti, amely egy adott személy „teljes kommuniká-

cióját” alkotja. Az egyén „AAK rendszerként” használhatja a mimikáját, a test-

tartását, a gesztusait, a tekintetét, különböző hangmagasságú és hangerejű be-

szédhangokat, hangkapcsolatokat, szókezdeményeket, stb. De használhatnak 

speciálisabb rendszert is, például az írást vagy szimbólumokat, és/vagy számító-

gépes üzenetek tárolására alkalmas gépeket. 

1.2. Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK): önálló kommuniká-

ció és támogatott kommunikáció 

Minden egyes személy AAK-ja, annak kommunikációs rendszere (AAK 

rendszere) egyedi, különbözik pl. a kiválasztott eszköz, a hozzáférési és a mű-

ködési módszer, a használt szókincs és az üzenetek felépítése alapján. Az 

„egyediségből” már sejthető, hogy nincs olyan, hogy „legjobb AAK forma”, 

mint ahogyan nem létezik legjobb étel, vagy legjobb regény sem.  

Az étel, a regény, stb. is a személyes ízléstől és (akár vallástól, ételintoleranciá-

tól is) függ, így valakinek a használt AAK rendszere az „ízlésétől” is függ a 

személyes igényein, az egyéni helyzetén, a képességein és a fogyatékosságán 

kívül. Olyan sok szempontot kell figyelembe venni az eszköz és a módszer (a 

rendszer) kiválasztásánál, hogy már ez a tény is magyarázza, hogy ahány ember, 

annyi féle AAK rendszerről kell beszélnünk. A szakember a speciális felmérés-

sel és annak kiértékelésével, az AAK profil elkészítésével segít megtalálni a 

legmegfelelőbb rendszert az egyén számára. 
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1.2.1. Önálló kommunikáció 

Az „önálló kommunikáció” kifejezést olyan AAK módszerre használják, 

amely nem igényel semmilyen eszközt vagy berendezést a kommunikáció köz-

ben. A gesztusoknak és a kézzel, lábbal, szemmel adott jeleknek az előnye, hogy 

mindig az egyénnel vannak, nem felejtheti otthon, vagy nem kell a táskából elő-

venni, ezért gyorsak; bárhol használhatja őket; nincs szükség drága berendezés-

re; nem tud az eszköz összetörni, elromlani vagy nem merül le. 

A gesztusokat gyakran használjuk, a testünkkel végzett kifejezések, jelzé-

sek teljes skáláját értjük alatta, például a kézmozdulatot, a váll megvonását, a 

karok egymásba fonását, stb. A legegyszerűbb szinten a gesztus mindenki szá-

mára intuitív, és gyakran azonnal érthető mások számára, de hátránya, hogy a 

tartalma, a jelentése csak „itt és most” érvényes. Természetesen vannak széle-

sebb érvényű gesztusok is, de az intuitivitása miatt jellemző a szituációhoz kö-

tött értelmezésük. Az információtovábbításban a gesztusok hátránya talán elkép-

zelhető egy példán keresztül: A gesztusokkal lehet reggel egy csésze kávét kér-

ni, de nehéz gesztusokkal elmondani a barátunknak egy süteményről, amit előző 

este fogyasztottunk el, hogy finom volt. A gesztusok csak „itt és most” fejezhet-

nek ki dolgokat. De a gesztusok nem használhatóak olyan jelzők (dolgok) kife-

jezésére, mint az igazság vagy a szépség (Williams 2004). 

A jelzések sokkal kifinomultabb kommunikációs formát biztosítanak, 

számos különböző formája létezik – vannak, akik kevés számú jelzést használ-

nak a beszéd támogatására, míg mások bonyolult jelrendszert, jelnyelvet hasz-

nálnak, ami a skálának a másik végét jelenti.  A (kéz)jelek használata az elsőd-

leges AAK lehetőség pl. a siket emberek számára, akik jelnyelvet használnak, 

de vannak olyanok, amelyek nem minden kommunikációs nehézséggel küzdő 

ember számára használható könnyen. A jelnyelv komoly hátránya az, hogy a 

kommunikációs zavarban szenvedő személyek környezetében, mindennapjaiban 
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nem, vagy csak nagyon kevesen ismerik és használják a jelnyelvet. A nem jel-

nyelv típusú jelek kivitelezéséhez is megfelelő fizikai és/vagy neurológiai álla-

pot szükséges, aminek sérülése okozza a kommunikáció akadályozottságát.  

 

1.2.2. Támogatott kommunikáció 

A „támogatott kommunikáció” kifejezés olyan rendszerekre vonatkozik, 

amelyekhez valamilyen eszköz, például szimbólumtáblázat, könyv, számítógép 

vagy hangkimeneti kommunikációs segédeszköz tartozik. A támogatott kom-

munikációs rendszer lehet valami nagyon egyszerű, hétköznapi tárgy, például 

egy kartonlapra írt ábécé, vagy egy bonyolult technikai eszköz, amibe nagy szó-

készletet programoztak. A támogatott kommunikáció legnagyobb előnye az 

egyedisége, az a rugalmasság, amivel az az egyéni szükségletekhez alkalmazko-

dik. A rugalmasság érvényesül a szókészlet létrehozásával, majd folyamatos 

testre szabásával, a különböző típusú és szintű tárolási és visszakeresési módsze-

rek alkalmazásával. Az AAK eszközeit kisgyermekek, olvasásra nem képes fel-

nőttek vagy értelmi és érzékszervi fogyatékos személyek is használhatják, hi-

szen vannak olyan fajtái, amelyek egyszerű képeken és szimbólumokon alapul-

nak. Az alfabetikus szimbólumokon alapuló rendszerek az olvasni tudók számá-

ra korlátlan számú kommunikációt biztosítanak. Az alacsony technológiájú 

rendszerek használata gyors és egyszerű, a csúcstechnológiai segédeszközök 

minimális mozdulatokkal (pl. egyetlen érzékeny kapcsoló megnyomásával) ter-

vezhetők, így hozzáférhetők a súlyos testi fogyatékossággal élő személyek szá-

mára is. A technika fejlődésével az eszközök gyorsabbak lettek, ami az érintett 

személyeket hozzá segítheti az átlagos kommunikációs sebesség eléréshez. De a 

korunk technikai eredményei teszik lehetővé azt is, hogy pl. csoportos megbe-

széléseken vehessen részt a kommunikációjában akadályozott személy, vagy 

telefonálhasson, az eszközzel munkát végezzen, stb. A támogatott kommuniká-
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ció legnagyobb hátránya maga a berendezés. Ha valamihez eszközt kell hasz-

nálni, akkor azt mindig magunknál kell tartani, nem szabad elfeledkezni róla, de 

el is romolhat, eltörhet vagy elveszhet. (3. ábra) 

 

3. ábra Támogatott kommunikáció eszközei (maximált szókincs, hangadás) 2 

 

Egy eszköz lehet, hogy nagy, nehéz, drága, van, amit rögzíteni kell, hely kell a 

tartozékainak (akkumulátor, töltő, kábel, stb.). A csúcstechnológiai segédeszkö-

zök másik hátránya a használó számára, hogy a modern technológiától, már csak 

az ára miatt is óhatatlanul az azonnali és gyors sikert (használatot) várjuk, már 

pedig mint minden eszköznek, ezeknek a használatát is meg kell tanulni.  

 

 

 

 

 

 
2 forrás: https://depts.washington.edu/augcomm/images_aac/dyna_myte.jpg; 

https://www.headlight.nl/web/engels/cameleon.htm; https://us.tobiidynavox.com/products/i-

110  

https://depts.washington.edu/augcomm/images_aac/dyna_myte.jpg
https://www.headlight.nl/web/engels/cameleon.htm
https://us.tobiidynavox.com/products/i-110
https://us.tobiidynavox.com/products/i-110
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2. feladat: 

1. Gyűjtsön össze tíz olyan esetet, amikor Ön vagy valamelyik ismerőse 

Önnel kapcsolatban valamilyen AAK eszközt használt! Írja melléjük, 

hogy azokat hogyan találta ki, milyen előkészületeket kellett tennie, mi-

lyen feltételei voltak az elkészítésének és a használatának. 

2. Rendezze egy szemléltető táblázatba az önálló és a támogatott kommuni-

káció előnyeit és hátrányait! 

 

1.3. A technológiai kontinuum: “low-tech” eszközök és “high-tech” eszközök 

1.3.1. A „low-tech” eszközök 

Ha egyszerűen szeretnénk elmagyarázni, hogy mi tartozik a “low-tech” 

(“alacsony technológiájú”) eszközök rendszerébe, akkor azt mondhatjuk, hogy 

minden, ami energiaforrás vagy elem nélkül működik. Azokat az eszközöket 

tudjuk felsorolni, amit nem kell feltölteni, nem kell konnektorba csatlakoztatni 

ahhoz, hogy működjenek, azaz, amiket egy három napos vadkempingezés során 

is tudunk használni. Az low-tech kommunikációs rendszerek sokfélék lehetnek, 

például: 

➢ tárgyszerű szimbólumok (pl. valódi tárgyak, miniatűr tárgyak, egy tárgy 

egy része); 

➢ képek vagy fotók táblán vagy könyvben; 

➢ szimbólumábrák táblán vagy könyvben; 

➢ betű, szó vagy kifejezés táblán vagy könyvben; 

➢ kommunikációs kártyák (pl. zsebben hordható kiskönyvben, karikára fel-

fűzve, munkahelyen kötényre nyomtatva); 

➢ szempillantás-, tekintetkódok; 
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➢ E-Tran keret (képek, szimbólumok vagy betűk gyűjteménye egy kereten 

belül, amin belül a kiválasztás tekintettel -rátekintéssel- történik). 

 Az AAK fejlődésével és terjedésével együtt járt, hogy a low-tech eszkö-

zök köre úgy tágult ki, hogy minimális „technikát” is felhasználnak az elkészíté-

sükhöz, pl. kapcsolókat, elemet, de ezek számára inkább egy köztes kategóriát 

hoztak létre, a „medium tech”-et:   

➢ Mutatótáblák (meg kell nyomi egy kapcsolót, hogy megállítsa a mutatót egy 

tárgynál, képnél vagy szimbólumnál); 

➢ Jellemzően elemmel működő, elsősorban játékok, amivel a gyermek vagy 

felnőtt személy figyelemét akarják felkelteni annak mozgásával, hangjával 

vagy fényjelzésével. Az eszközhöz valamilyen egyszerű kapcsolót csatlakoz-

tatnak, amivel a személy irányíthatja; 

➢ Az ún. „hálózati kapcsolóhoz” csatlakoztatott kapcsolók, amelyek lehetővé 

teszik a használó számára, hogy vezérelje a televíziót, a lámpát vagy valami-

lyen elektromos készüléket; 

➢ játékok vagy könyvek, amelyeket adott helyen megnyomva, „beszélnek”; 

➢ egyszerű, egy-két üzenetet küldő eszközök (például a Big Mack kapcsolók). 

Az low-tech rendszerű eszköz elkészítése során az egyén szükségletén kí-

vül figyelembe kell venni az egyénnek a képek, a szimbólumok értelmezésével 

kapcsolatos és a fizikai képességeit (közvetlen mutatás, igen-nem jelzése, segítő 

mutat, stb.). 

 

1.3.2. A „high-tech” eszközök  

Az eszközök a technikai szintjük szerint egy skálán helyezkednek el, ami-

nek az egyik végén a low-tech eszközök állnak, a másik végén pedig a “high-

tech” kategória.  A high-tech, a low-tech eszközök csoportjához hasonlóan nem 

egyetlen szintet jelent, hanem olyan eszközök széles spektrumát öleli át, ame-
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lyek elektromossággal (elemmel, akkumulátorrral, konnektorhoz csatlakoztatva) 

működnek. A fejlett technikai eszközök több jellemző szerint különböztethetők 

meg és választhatók ki a használó számára:  

➢ hordozhatósága és mérete;  

➢ milyen módon és mennyiségben történik a bevitel, milyen tartalmat lehet 

bevinni (billentyűzet, kapcsoló, léptetési technika); 

➢ a megjelenítés típusa a képernyőn (nincs, szöveg, szimbólum; statikus vagy 

dinamikus); 

➢ az üzenetek tárolásának és visszakeresésének a technikája; 

➢ a kimenet típusa (változó vagy állandó, hang vagy írott szöveg, digitalizált 

vagy szintetikus hang); 

➢ a használó képességei (vizuális észlelés, memória, szekvencia, nyelvfeldol-

gozás, asszociáció, grammatika, stb.). 

 

3. feladat 

1. Keressen a környezetében olyan eszközöket, amelyek „low-tech” esz-

köznek minősülnek és kommunikációs funkciójuk van a mindennapok-

ban! 

2. Keressen a környezetében olyan eszközöket, amelyek „high-tech” esz-

köznek minősülnek és kommunikációs funkciójuk van a mindennapok-

ban! 

 

1.4. A sikeres AAK program legfontosabb jellemzői 

 

Egy AAK rendszer sikeressége, a használó részéről a hatékonysága, a tény-

leges használat a környezet személyi elemein kívül az AAK szükséglet megfele-
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lő feltérképezésétől és értékelésétől (AAK profil), a képzéstől, a használt szó-

kincstől, az eszközhöz való hozzáféréstől, a szervizeléstől, az időtényezőtől és 

az attitűdtől függ. 

 

1.4.1. A szükségletek feltérképezés, értékelése (AAK profil) 

Nehéz feladat a kommunikációs közeg feltérképezése, a használandó 

módszer és eszköz azonosítása. A potenciális AAK használót, a családját és más 

kulcsfontosságú embereket aktívan be kell vonni a döntéshozatali folyamatba, 

ahelyett, hogy csak a „szakértő” döntene. Fontos, hogy az egyén szükségleteit 

elégítsék ki, ne pedig pl. egy hozzátartozó aggodalmai döntsenek, ezért a kiindu-

lópont mindig az egyén igényei. Már a kezdetekkor sem felejthetjük el, hogy az 

emberek igényei és képességei idővel változnak, ezért az AAK lehetőségeit nem 

szabad „egyszeri” eseménynek tekinteni. A gyerekek nőnek, fejlődnek, az élet-

korukkal nem csak a tudásuk és a képességeik változnak jelentősen, de a szük-

ségleteik is. De azok, akik felnőttként ismerkednek meg az AAK-val, a vizsgála-

ti folyamat során nem fogják tudni megmutatni a bennük rejlő valódi lehetősé-

geiket, meg kell tanulniuk annak használatát, hogy utat találjanak azok az isme-

retek, készségek, amelyek addig, hosszú éveken át rejtve maradtak. Bármilyen 

életkorra is gondolunk, az AAK az egyén számára a folyamatos fejlődés lehető-

ségét adja meg, amely fejlődés, ha megtörténik, akkor a teamnek a következő 

lépést kell meghatároznia és biztosítania. 

 

1.4.2. Képzés, terápia 

Az AAK képzésnek (terápia) legalább három szereplője van, az AAK-t 

használó személy; az AAK-t ténylegesen „tanító” szakember, és azok az embe-

rek, akikkel a leggyakrabban kommunikálni fog az AAK rendszerrel a személy. 
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Az AAK-t használó személy: Mivel egy olyan élethelyzetről van szó, ami-

ben a személy nem tudta spontán módon, pl. utánzással megtanulni a kommuni-

kációs helyzeteket, ezért azokat meg kell tanítani. A kommunikáció megtanulása 

valamilyen kiegészítő módszerrel legalább olyan nehéz, mint egy idegen nyelv 

elsajátítása, de ezt a tényt kevésbé ismerjük fel, ritkán gondolunk rá. A kommu-

nikáció és az azt működtető tényezők egyénenként eltérőek, ezenkívül a kom-

munikációs környezet és a kommunikációs partner is befolyásolja, azaz nincs 

két azonos helyzet. De mindenkinek, aki AAK rendszert használ kommunikáci-

ós eszközként, néhány készséget meg kell tanulnia: 

➢ hogyan kell működtetni saját „kommunikációs közegüket”; 

➢ hogyan kell ezt a „közeget” interaktív, kommunikatív módon használni, 

és hogyan lehet integrálni más kommunikációs módszereikkel, pl. gesztus, 

hangerő, stb.; 

Azonban vannak, akiket meg kell tanítani arra:   

➢ hogy valójában mit jelent a kommunikáció; 

➢ hogy a kommunikáció egy szimbolikus (nyelv)rendszer. 

Az AAK-t ténylegesen „tanító” szakember: Az AAK szakembernek állan-

dóan képeznie kell önmagát, tájékozottnak kell lennie a módszerek és a techno-

lógia fejlődéséről. Folyamatosan kapcsolatot kell tartania az egyén kommuniká-

ciós hálózatának a tagjaival, képeznie, motiválnia és támogatnia kell őket, de 

figyelemmel kell kísérnie a kapcsolatrendszer változását is, hiszen pl. a tanárok 

cserélődnek az iskolában.   

Azok a személyek, akikkel a leggyakrabban kommunikálni fog az AAK 

használó: Minél jobban fel kell térképezni azokat a személyeket, akikkel a 

kommunikációjukban akadályozott gyerekek, fiatalok vagy felnőttek kapcsolat-

ban vannak/lesznek, majd be kell vonni őket, pontosabban képezni kell őket. A 

képzés alaptétele, amit meg kell értenie a kommunikációs partnereknek, hogy az 
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AAK-t használó személlyel való kommunikáció eltér két természetesen beszélő 

ember közötti kommunikációtól. Az AAK rendszer segítségével való beszélge-

tések általában nem csak lassabbak, amiért több időre van szükség, de meg van a 

veszélye annak, hogy a beszélgetést a „természetesen” beszélő uralni fogja, mi-

vel gyorsabban és könnyebben tudja a mondanivalóját elmondani, mint az AAK 

használó. A beszélgetésekben gyakrabban fordulnak elő félreértések, mert pl. a 

természetes beszélő nem érti meg, mit mond az AAK használó, vagy fordítva. 

Az alapvető szociális interakciós készségek (pl. szemkontaktus, gesztus és időzí-

tés) módosulnak az AAK-s beszélgetés során, amivel a feleknek nem csak tisz-

tában kell lenniük, hanem a szükséges ismereteket és készségeket el is kell sajá-

títani, hogy a kommunikáció sikeres, és a feleket kielégítő legyen.  

 

1.4.3. Szókincs 

Vannak olyan AAK használók, akik pontosan meg tudják fogalmazni, 

amit mondani akarnak, számukra a szókincs, a megfelelő kifejezések kiválasztá-

sa és használata nem jelent problémát. De az AAK használók többségének, akik 

nem, vagy csak alacsony szinten tudnak olvasni, írni, és a nyelvtani szabályokat 

használni, a kommunikációs eszközök szókincsének az összeállítása komoly 

nehézséget jelent. Az induló szókészletnek már sikerélményt kell biztosítania, 

elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy a legfontosabb szükségletek, igények, ér-

zelmek, gondolatok kifejezhetőek legyenek velük, majd a kommunikációs kész-

ségek fejlődésével, az életkor és az élethelyzet változásával folyamatosan bőví-

teni, esetleg egy részét cserélni kell. De egy fontos esemény miatt az alkalom-

hoz illő szókészletet is össze kell állítani, hogy az eseményen minél teljesebben 

vehessen részt. A szókészletnek (de ideértjük a kifejezéseket is) tartalmaznia 

kell azokat az üzeneteket és fogalmakat, amelyeket a személy más (spontánabb, 

gyorsabb) eszközökkel nem képes közvetíteni. Az AAK-t használó személy 
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számára szükséges szókincs összeállítása igazi team-munka, amiben sok ember-

nek kell részt vennie, azoknak, akik a legtöbb időt töltik különféle helyzetekben 

az AAK rendszert használó személlyel. Ők azok, akiknek a segítségével össze-

gyűjthetőek a legszükségesebb szavak, kifejezések, mondatok, hogy valóban 

használható legyen a „szókészlet”. A lényegtelen szókincs az egyik fő oka an-

nak, hogy az AAK rendszer „kihasználatlan” marad, hogy az egyén és a környe-

zete akár a kezdeti lelkesedés után is kihagyja az AAK-t a mindennapjaikból. 

 

4. feladat: 

1. Gyűjtse össze azt a minimum szókészletet, ami feltétlenül szükséges len-

ne az Ön számára, hogy egy tanítási napon az Ön számára kielégítően 

tudjon kommunikálni! 

2. Kérdezze meg a szüleit, hogy amikor Ön elkezdett(!) beszélni, melyek 

voltak azok a szavak, amelyeket adekvátan használt és azok kielégítőek 

voltak az Ön számára a családdal való kommunikációban! 

 

1.4.4. Az AAK-hoz és a kommunikációs lehetőségekhez való hozzáférés 

Nyilvánvalónak tűnhet, hogy ha azok számára, akiknek AAK-ra lenne 

szüksége, nem állnak rendelkezésre vagy nem hozzáférhetőek a kommunikációs 

segédeszközök, akkor nem fognak használni ilyet. A hozzáférhetőség nem azo-

nos azzal, hogy nincs eszköze, hanem azt is jelenti, hogy van a birtokában vala-

milyen eszköz (pl. képtábla vagy high-tech eszköz), de azt nem használja ő és a 

környezete, hanem a fiókban, a szekrényben van. Az érintetteknek pl. a kezdeti 

nehézségek talán elvették a kedvüket, vagy olyan drága volt, hogy féltették, 

vagy nem találták meg a megfelelő helyet az eszköz számára, ezért egyre ritkáb-

ban használták, lassan el is feledkeztek róla. Az is a hozzáférhetőség elváráshoz 

tartozik, hogy pl. a családban egy megszokott (de nem AAK rendszerű) kom-
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munikációt választják (választja a személy) otthon, és azt mondják (mondja), 

hogy az AAK eszközt az otthonon kívül fogják használni. De ha nincs kéznél, 

ha nem látja/látják, vagy nem nyúl/nyúlnak hozzá, akkor soha nem dönt-

het/dönthetnek úgy, hogy használja/használják az éppen adódó helyzetben. 

A mozgássérült és kommunikációs zavarral küzdő személyek számára ne-

hézséget okozhat, hogy önállóan folytassanak beszélgetést az AAK eszközük-

kel, gyakori, hogy a mozgásképességük miatt segítségre van szükségük, például 

az eszköz akkumulátorát rendszeresen fel kell tölteni, elő kell venni a tartójából, 

be vagy ki kell kapcsolni, lapozni kell a kommunikációs könyvben, stb. 

A környezetet „meg kell tervezni”, át kell alakítani, hogy a(z AAK) kom-

munikációs lehetőségek érvényesülhessenek, hogy az érintettek gyakorolhassák 

és pozitív kommunikációs élményeket szerezhessenek. A környezet átalakításá-

ba a kérdések újragondolása is beletartozik. Az igen-nemmel megválaszolható 

zárt kérdések, döntési helyzetek („Kapcsoljam be neked a tévét?”) helyett a le-

hető legtöbb esetben nyitott kérdéseket kell használni („Mit szeretnél reggelire?” 

„Kit hívjunk meg a születésnapodra?”). A válaszra a normál kommunikációban 

megszokottól hosszabb ideig kell várni, mert a kommunikációs folyamat sebes-

sége és ritmusa lassúbb, az ezek miatt kialakuló „kommunikációs rövidzárlat” 

jelenségét újra kell értelmeznie a kommunikációs partnernek. Tudatosítani kell a 

felekben, hogy a válaszra hosszabb ideig kell várni, hogy a kommunikációjában 

akadályozott személy képes kommunikálni, és el is fogja kezdeni a mondaniva-

lóját, csak várni kell egy kicsit.  

Ahhoz, hogy a kommunikációban, a kezdeményezésben, a beszélgetés 

fenntartásában, a témaváltásban, a lezárásban rutint szerezzünk, új emberekkel 

kell találkoznunk, új dolgokról kell beszélnünk új és különböző helyszíneken és 

alkalmak kapcsán, mennünk kell üzletekbe, hivatalokba, kávézókba, misére, 

orvosi vizsgálatokra, fesztiválra, moziba, színházba, mások születésnapjára, stb. 
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Ugyanígy szüksége van a kommunikációjában akadályozott személynek is, hogy 

kétszemélyes vagy csoportos vagy éppen tömegrendezvényeken vegyen részt, 

találkozzon különböző korúakkal, különösen a kortársaival, a társadalom más, 

nem fogyatékos tagjaival is, a találkozások és az események jelentsenek válto-

zást és új kihívást a napi rutinban, amiért érdemes (és kell) aktívan használnia az 

AAK-rendszerét. 

 

1.4.5. Szervizelés, technikai támogatás 

Az AAK technológia egyre kifinomultabbá válik, olyan lehetőségeket kí-

nál, amelyeket néhány évvel ezelőtt elképzelni sem lehetett. A technikai fejlő-

désnek köszönhetően a súlyos fogyatékossággal élők is képesek egyenlő módon 

kommunikálni az interneten keresztül, ahol a fogyatékosságuk rejtve maradhat, 

így a többséghez hasonlóak lehetnek, mert mások, akik valahol a világban egy 

másik gép mögött ülnek, nem tudnak arról, hogy ők kerekesszéket használnak 

vagy hogy beszédfogyatékosok. De az egyre bonyolultabb technológia sajátos 

problémákkal is jár, mert az eszközök eltörhetnek, a kapcsolók nem érintkeznek, 

egy rejtett csavar kilazulhat, amit javítani kell. Nem minden érintett környezeté-

ben van egy ezermester családtag vagy szomszéd, aki gyorsan és hatékonyan tud 

segíteni, ezért az AAK-rendszerek bonyolultabb változatainak esetében fontos 

feladat, hogy az eszköz beszerzésével párhozamosan fel kell kutatni a szervize-

lés közeli és gyors lehetőségeit is. Meg kell ismerni az eszköz kiegészítő elemit 

is, amelyek kényelmesebbé és biztonságosabbá tehetik az eszközhasználatot, 

ehhez azonban folyamatosan tájékozódni kell a forgalmazók honlapján.  
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4. feladat: 

1. Ha az Ön számítógépe/laptopja/táblagépe vagy a mobiltelefonja nem 

megfelelően működik, vagy valaminek a megoldása „nem adja magát”, 

akkor ki oldja meg a problémát? Ön addig próbálkozik, míg megtalálja a 

megoldást vagy segítséget kér? 

2. Az a személy, akitől segítséget kért, 10 esetből hány alkalommal segít 

szívesen és azonnal?  

 

 

1.4.6. Időtényező 

Az AAK hatékony használat támogatásának egyik fontos feltétele az idő-

tényező, ráadásul több szempontból is. Időt igényelnek az AAK-t használó sze-

mélyekkel folytatott beszélgetések, hiszen lassabban tudnak reagálni, a választ 

közölni vagy kérdezni, a figyelmük miatt hamarabb elfáradnak, nehezebb a té-

maváltás, az átvitt értelmű tartalom megértése, de nehezebb a humor működteté-

se is. Ha kevesebb gyakorlattal rendelkezik a beszélgető fél, akkor miatta is las-

súbb lesz a beszélgetés magának az eszköznek a kezelése miatt.   De az AAK 

eszközök használatának a megtanulása is, mint minden új ismeret megtanulásá-

nak a folyamata időigényes minden részt vevő számára. Az iskolás gyermekek 

esetében kritikus problémát jelent, hogy a társai és a pedagógusok mikor tanul-

ják meg és gyakorolják be az eszköz használatát, vagy hogy a tanórát lassítja a 

használata. Reid és mtsai (1996) hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a taná-

rok és a terapeuták megbeszélésére, a közös tervezésre hivatalosan elkülönített 

idő álljon rendelkezésre az iskolában, mert a gyermek és a helyzetével kapcsola-

tos prioritásokat rendszeresen felül kell vizsgálni és újra meg kell határozni.   
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1.4.7. Attitűd és folyamatos motiválás 

Blackstone (1990) határozottan úgy véli, hogy az AAK-t használó sze-

méllyel folytatott interakció minősége részben attól függ, hogy a partnernek 

milyen az attitűdje a fogyatékos emberekkel kapcsolatban, mit gondol róluk, 

milyen képességeket feltételez róluk. Nem mondunk újat azzal, hogy az AAK-t 

használó személyekhez való hozzáállásnak pozitívnak kell lennie. Ha az embe-

rek azt éreztetik, hogy az AAK rendszer használata „túl nehéz” vagy „túl sok 

időt vesz igénybe”, akkor nem meglepő, ha a használó motiválatlanná válik a 

használatához. A használónak éreznie kell, hogy a környezete pozitívan fogadja 

az eszközt, szívesen és elkötelezetten használja, és nem kedvetlenednek el a 

kezdeti nehézségek miatt, hogy hajlandóak a folyamatos tanulásra.  

Fel kell ismernünk, hogy a beszélő partner fontos szerepet játszik az 

AAK-használatában. Ahhoz, hogy az AAK sikeres legyen, az AAK-t használó 

személyt aktívan be kell vonni az AAK megfelelő formájának a kiválasztásába 

és a fejlesztésébe. Meg kell kérdezni tőle, hogy mit és hogyan akar, mire van 

szüksége. Murphy (1996) megemlít egy beszéd- és nyelvterapeutával folytatott 

beszélgetést, aki szerint elengedhetetlen, hogy konzultáljon a klienseivel az 

AAK eszközök szókincsének összeállításakor és elmesélte, hogy azt tapasztalta, 

hogy a kiválasztott szavak, amiről azt hitte, hogy megfelelőek lesznek, valójá-

ban nem lettek azok. Blackstone (1993b) példaként említ egy esetet arra, hogy a 

potenciális AAK használót be kell vonni a kommunikációs segédeszközök létre-

hozásába. Egy szimbólumokkal teli, színkódolt kommunikációs táblát készített 

egy kamasz fiú számára, sok időt és energiát fordított az elkészítésre, az egyik 

használt szín a rózsaszín volt. A fiú egy pillantást vetett rá, és azt mondta: 

„Ugye nem várod el, hogy rózsaszínhez nyúljak?” 
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1.5. Kik azok, akiknek speciális kommunikációs igényeik vannak? 

A különböző országok sokféle eredetű adatai szerint az adott népesség kb. 

1% -a az, akinek az életminőségét javítanák az AAK eszközök. (Napjainkban 

sem Magyarországon, sem más országban sincsenek megbízható adatok az 

AAK valamilyen formáját használókról.) Nem véletlen a feltételes mód, mert 

azok, akiknek szükségük lenne speciális kommunikációs segédeszközre, nem 

mindenki jut hozzá. Lehet azt mondani, hogy ez az arány (1%) alacsony, vannak 

olyan szükségletek, módszerek, eszközök, amelyek több ember életét könnyíte-

nék meg, de világszerte az 1% is több millió személyt jelent. De nem szabad 

elfeledkeznünk azokról sem az arány értékelésénél, hogy AAK-val a kommuni-

kációs akadállyal küzdőkön kívül a közelebbi és a távolabbi családtagjaik, a 

lakókörnyezetükben élők, az iskolatársaik és tanáraik, szerencsés esetben a 

munkatársaik is érintettek. De a számadatoknál fontosabb, hogy minden emberre 

jellemző a kommunikáció szükséglete.  

Minél kevesebb beszédkészséggel rendelkezik egy személy a születésétől 

kezdve vagy egy később kialakult sérülés miatt, annál nagyobb szüksége van az 

augmentatív kommunikáció-ra, hogy a környezetének minél egyenrangúbb része 

lehessen. Egy személynek szüksége lehet augmentált vagy alternatív kommuni-

kációs eszközre a másokhoz való kapcsolódáshoz alkalmilag, átmenetileg vagy 

tartósan, hogy pontosítsák vagy kiegészítsék azt a kimondott üzenetet, amire 

önmagától képes. Az AAK nincs korosztályhoz kötve (bár a különböző módsze-

rek, eszközök a képességek bizonyos fejlettségi szintjét igénylik), megtanulhat-

ják és használhatják gyerekek, fiatalok és idősebbek. De nincs olyan egészség-

ügyi állapot sem, amelynél ellenjavallott az AAK használata.  

Az AAK legszűkebb meghatározása csak a beszédsegédeszközökre vo-

natkozik azok számára, akik nem tudnak megfelelően beszélni. A tágabb meg-

határozás, amelyet ma már használunk, magába foglalja azokat a problémákat és 
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az enyhítésüket szolgáló eszközöket is, amelyek az írás fizikai oldalát érintik. 

Vannak, akik problémamentesen beszélnek, de az iskolai vagy a munkahelyi 

írásbeli feladataikat nem tudják „megírni”, nem tudnak írásban kapcsolatot tar-

tani (levelet írni, írásbeli üzenetet hagyni, kérvényt elkészíteni, stb.)    

Külön csoportba tartoznak azok a személyek, a hallássérültek, akik jel-

nyelvet használnak, közülük is azok, akiknek ez az elsődleges nyelvük. "A jel-

nyelvet úgy lehet meghatározni, mint egy gesztusokon alapuló, vizuális típusú 

nyelvet." (Vasák3) A jelnyelvekre jellemző, hogy nem csak egy konkrét szóra 

vagy kifejezésre, de akár egy egész beszélt-nyelvi mondatra is egyetlen globális 

jelet használnak. A jel lehet képes (ikonikus; utal az adott tárgy vagy fogalom 

bizonyos külső vagy belső jegyeire) és lehet absztrakt (arbitrarikus; nincs össze-

függés a jel és a jelentése között). A jelnyelv is, mint minden nyelv, kommuni-

kációs eszköz, gondolatokat és érzéseket közvetít sajátos egyéni szerkezettel, 

nyelvtannal, melyek eltérnek a beszélt nyelvekétől, de azokkal egyenértékű. 

Leginkább a siket emberek használják, de nem nemzetközi, minden országnak 

saját, nemzeti jelnyelve van. A különböző országok jelnyelvei szerkezetileg ha-

sonlítanak egymásra, de a nyelvi szókészletben nagyon jelentős különbségek 

vannak (ezért kell országonkénti jelnyelvekről beszélni).  

A magyar jelnyelv egy önálló, természetes nyelv, amit Magyarország 

Alaptörvénye is elismer. 2009-től a magyar jelnyelvről és jelnyelv használatáról 

szóló törvénynek célja az esélyegyenlőség biztosítása a siket, nagyothalló és 

siketvak személyek számára, 2017 óta pedig a törvény elfogadásának napja 

(november 9.) a magyar jelnyelv napja. (4. ábra) 

Létezik nemzetközi jelnyelv is, az ún. "GESTUNO", ami spontán szüle-

tett a különböző országokban élő siketek találkozásai, a nemzetközi kommuni-

kációk során. A GESTUNO nem nevezhető nyelvnek a szó klasszikus értelmé-

 
3 forrás: ismeretlen 
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ben, mert nem felel meg az önálló nyelv kritériumainak (SINOSZ, 

https://jelnyelv.hu/tudastar/) 

 

 

4. ábra Siket jelnyelvi jelek4 

 

Az „Ujj ABC”-t (Daktil) használják önmagában és a siket jelnyelvek kiegészíté-

seként is, ami a kommunikáció során a kézfejjel, illetve a kéz ujjaival kivitele-

zett 1 hang = 1 jel alapú jelek rendszereként működik. Akkor használják, amikor 

egy adott fogalomnak, kifejezésnek, névnek nincs önálló globális jele, vagy a jel 

az egyik résztvevőnek ismeretlen. Előnye, hogy pontos információt nyújt, hátrá-

nya, hogy nagyon lassú az információközlés, a siket emberek nem szívesen 

használják. Többféle változata létezik hazánkban, és országonként is eltérő. (4-

6. ábra, 1. video) 

 

 
4 „Siket”: A jel még abból a korból származik, amikor (tévesen) a „siketnéma" szóval jelölték a 

siketeket. A jelkép összetétele: fül, mint hallószerv és a száj, mint beszélőszerv (mint hiányos-

ság) forrás: http://www.c3.hu/~sinoszib/jelny.htm#jelek 

 „Nagyothalló”: „nagy" + „halló" jelek egymás után. forrás: 

http://www.c3.hu/~sinoszib/jelny.htm#jelek 

„Halló”: forrás: http://www.c3.hu/~sinoszib/jelny.htm#jelek 

 

https://jelnyelv.hu/tudastar/
http://www.c3.hu/~sinoszib/jelny.htm#jelek


        

27 

 

 
5. ábra Magyar és orosz Ujj-abc5 

 
6. ábra Holland és angol/ausztrál Ujj-abc6 

 

 
5 forrás: http://www.c3.hu/~sinoszib/ujj-h.htm; http://www.c3.hu/~sinoszib/ujj-o.htm  
6 forrás: http://www.c3.hu/~sinoszib/ujj-nl.htm; http://www.c3.hu/~sinoszib/ujj-a.htm  

http://www.c3.hu/~sinoszib/ujj-h.htm
http://www.c3.hu/~sinoszib/ujj-o.htm
http://www.c3.hu/~sinoszib/ujj-nl.htm
http://www.c3.hu/~sinoszib/ujj-a.htm
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1. video7 

Magyarországon (német gyökerekkel és a német tapasztalatokat felhasz-

nálva) a „Nézd a kezem!” nevű gesztusjelrendszer ismert, amit Erdélyi (2005) a 

magyar életkörülmények, kulturális sajátosságok, a magyar hangzó nyelv hasz-

nálata és a magyar jelnyelv figyelembevételével állított össze. A magyar gesz-

tusnyelvnek célja két hiány pótlása volt (Erdélyi 2009: 31.): 

- „az értelmileg és halmozottan akadályozott, nem beszélő emberek messzeme-

nő kommunikációját teszi lehetővé különféle élethelyzetekben, és biztosítja a 

vallásos életben való részvételt.” 

A látássérültek, akik Braille-írást vagy ezen a rendszeren alapuló techno-

lógiát használnak, szintén az augmentatív és alternatív kommunikáció speciális 

formáját használják (7. ábra). A Barille-abc-ként (Braille-írásként) ismert 2x3 

rendszerű pontírásnak az elődje a Haüy-módszer, ami az írott latin betűs írást 

dombornyomással emelte ki, hasonlóan a mai dombornyomott bankkártyákon 

található nevekhez és kártyaszámokhoz. Érdekesség, hogy eredetileg katonák-

nak fejlesztették (Világi 2019). 

 
7 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=JIPjNZ068ko  

https://www.youtube.com/embed/JIPjNZ068ko?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=JIPjNZ068ko


        

29 

 

 

7. ábra A magyar Braille-abc és írásjelek8 

 

A siket jelnyelv és a Braille-írás és olvasás megtanítása leggyakrabban 

nem az AAK szakemberek feladata, hanem a látássérültekre és a hallássérültekre 

specializálódott szakembereké, ami iskolákban vagy felnőttképzés keretében 

történik. 

Vizsgálatok azt bizonyítják, hogy még a tipikusan fejlődő kisgyermekek 

is, akikkel már csecsemőkoruktól a beszéd mellett valamilyen jelnyelven is 

kommunikálnak, hamar elkezdenek gazdagabban kommunikálni (kezdetben 

jelekkel) és a beszélt nyelv is a vártnál korábban megindul (Holmes & Holmes, 

1980). Napjaink (hasznos) divatja, hogy a kisgyerekeknek egy baba jelnyelvet 

tanítanak, aminek kidolgozott módszertana és eszközei vannak. (8. ábra)  

 

 
8 forrás: https://www.mvgyosz.hu/tudjon-meg-tobbet-hu/braille-iras/  

https://www.mvgyosz.hu/tudjon-meg-tobbet-hu/braille-iras/
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8. ábra Baba jelnyelv tanításához használt eszköz9 

A Könnyen Érthető Kommunikáció (KÉK) egy olyan módszertant jelent, 

amelynek segítségével a megértési nehézséggel küzdő személyek olyan formá-

ban kapnak információkat, amelyek a kommunikációs képességeiknek megfe-

lelnek. A Könnyen Érthető Kommunikáció segítheti az értelmi fogyatékos sze-

mélyeket, a hallássérült személyeket, a kevés nyelvi kompetenciával rendelkező 

személyeket, vagy azokat az idegen nyelvűeket, akik kevéssé beszélik a magyar 

nyelvet. Könnyen Érthető Kommunikáció különböző nyelvi szinten valósítható 

meg, a szintek meghatározása kérdésekkel történik: Ki? (az információt nyújtó 

személy kora, képessége, tapasztalatai); Kinek? (az információt befogadó sze-

mély kora, képessége, tapasztalatai); Mit? (a könnyen érthető kommunikáció 

témája); Hogyan? (a könnyen érthető kommunikáció kiválasztott szintje); Mi-

 
9 forrás: https://www.babysignstoo.com/shop/product/132-beebo-the-baby-signs-bear  

https://www.babysignstoo.com/shop/product/132-beebo-the-baby-signs-bear
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vel? (a Könnyen Érthető Kommunikáció kiválasztott eszközrendszere). A Köny-

nyen Érthető Kommunikáció (KÉK) négy szintjét különítették el: 1. szint – 

Képsorozat; 2. szint - Értelmező kép; 3. szint - Témaorientáló kép; 4. szint - 

Könnyen érthető szöveg kép nélkül. A könnyen érthető kommunikációnak saját 

logója van (Farkasné Gönczi 2018). 

 

1.5.1. Milyen képességekkel kell rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy AAK-t 

használjon? 

Senkinek sem olyan súlyos a fogyatékossága, hogy valamilyen módon ne 

használhassa és ne segíthessék az életét az augmentatív és alternatív kommuni-

kációs technikák és technológiák. Az AAK új módszert kínál arra, hogy az 

egyén valamit meg tudjon tenni, ezért a lehető legkorábban kell megismertetni a 

kommunikációjában akadályozott személyt a különböző technikákkal, legyen 

bármilyen korú is. Az a tény, hogy egy kisgyermek, úgy tűnik, nem tudja meg-

bízhatóan kiválasztani a képeket, nem jelenti azt, hogy majd nem használhat 

hangkommunikációs segédeszközt. Az említett tény csupán annyit jelent, hogy 

minél előbb meg kell tanítani neki a képek párosítását, majd (ha képes rá) a ké-

pek és a szavak társítását, pl. úgy, hogy amikor meghallja a kép nevét, akkor 

meg kell nyomnia a képhez tartozó gombot.  

 

1.5.2. Kinek a felelőssége az AAK? 

A hatékony használat nem csak az AAK szakember feladata és felelőssé-

ge, de az érintett személyen túl mindenkié, aki kapcsolatban van vele, azaz az 

együttműködés nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy valaki megtanulja és hatékonyan 

használja az AAK eszközöket, az eszköznek a mindennapi életének a részévé 

kell válnia, nem pedig alkalmanként elvégzett „feladatnak”. A kommunikáció 

nem elszigetelten történik, minden AAK rendszert használó személyt emberek 
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hálózata veszi körül, akik közül vannak, akiknek a „feladata” a kommunikáció-

val tudatosan és következetesen foglalkozni, mások viszont „csak” kommuniká-

ciós helyzetbe kerülnek az AAK használóval pl. a magánéletükben, az oktatás, a 

munkavállalás vagy valamilyen ügyintézés során.  

A nem professzionális kapcsolatok rendszere nehezen tekinthető át, hiszen 

mindenkivel eltérő gyakorisággal és időtartammal találkoznak a személyek, 

másról beszélnek velük, különböző a viszonyuk velük. De nem csak a szemé-

lyek hálózatát nehéz feltérképezni és felrajzolni, de az AAK rendszert is nehéz a 

kapcsolatokhoz adaptálni annak változékonysága és sokszínűsége miatt, különö-

sen, ha nem feledkezünk el arról az AAK célról, hogy a kommunikációjában 

akadályozott személy az életkorához leginkább illeszkedő kommunikációs hely-

zetekben vegyen részt.  

   

1.5.3. Az AAK integrálása: hogyan legyen része az oktatásnak és a mindennapi 

életnek? 

A használó számára megfelelő AAK eszköz azonosítása és elkészítése 

vagy a beszerzéshez szükséges forrás megtalálása valójában talán a legkönnyebb 

feladat. A rendszer hatékony használata, a személy környezetébe való bevezeté-

se, az otthoni, az iskolai vagy a munkahelyi életbe, a szabadidős tevékenységek-

be való integrálása, a használat folyamatos fejlesztése nehéz és hosszú távú fel-

adat. A szakemberek mindig felhívják a figyelmet arra, hogy egy drága kommu-

nikációs segédeszköz megléte nem garancia arra, hogy azt sokoldalúan és való-

ban interaktív módon használják (MacDonald 1991). 

Az AAK hatékonysága érdekében olyan team-munkára van szükség 

(Murphy 1996), amelynek megnevezett vezetője van (lehetőleg AAK-

szakember, de legalább logopédus), aki koordinátorként működik. Az AAK ese-

tében a szakemberek igen széles skálájával kell számolnunk ahhoz, hogy az 
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érintett személy az AAK-t a leghatékonyabban tudja használni és folyamatos 

legyen a fejlesztés-fejlődés. Fontos, hogy a teamnek nem csak egy-egy terület 

szakembere a tagja, de a kommunikációjában akadályozott személlyel rendszer-

eresen kapcsolatban állók is:   

➢ szülők, családtagok, házastársak, barátok; 

➢ gondozók; 

➢ AAK-terapeuta; 

➢ logopédus; 

➢ mozgásterapeuták; 

➢ egyéb terapeuták (pszichológus, ergoterapeuta, stb.); 

➢ egészségügyi szakemberek; 

➢ szociális munkás;  

➢ tanárok, pedagógiai asszisztensek; 

➢ rehabilitációs mérnök és technikus; 

➢ informatikus; 

➢ maga az AAK használója. 

 

3. feladat: 

1. Tanulja meg a magyar Ujj-abc-vel „megmondani” a nevét! 

2. Írja le a Braill- abc-vel a nevét! 
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2. Az augmentatív és alternatív kommunikáció technikája és működése 

2.1. A low-tech rendszerek 

Korábban (az 1.3.1. fejezetben) a „low-tech” (alacsony technológiájú) 

kommunikációs rendszereket úgy definiáltuk, mint „bármit, ami nem jár áram-

mal vagy elektronikával”. Az alacsony technológiájú kommunikáció olyan „ala-

csony” is lehet, hogy csak papír és ceruza kell hozzá, ami azonban nem jelenti 

azt, hogy rosszabbak lennének azoknál a kommunikációs módszereknél, ame-

lyeket „high-tech”-nek neveznek. A low-tech rendszerek gyors, hatékony és 

rendkívül rugalmas kommunikációs módot kínálhatnak a használónak, ráadásul 

soha nem merül le az akkumulátora, nem gond, ha szünetel az áramszolgáltatás, 

nem kell feltölteni őket, és általában nem gond, ha leejtik vagy valaki véletlenül 

ráül.    

Hogyan lehet „beszélni” egy low-tech kommunikációs rendszer segítségé-

vel? Mivel nincsenek elektronikus alkatrészek, a low-tech kommunikációs rend-

szer nem biztosítja a beszédkimenet lehetőségét, és nem lehet vizuális kimenetet 

(képeket, írott szöveget) sem egy képernyőn megjeleníteni, sem nyomtatóra kül-

deni. A low-tech kommunikációs rendszert használó személy olyan technikára 

támaszkodik, amely a „hallgató által közvetített” kimenetként írható le. Alapve-

tően a „hallgató”, a kommunikációs partner „olvassa”, amit az augmentatív 

kommunikáló mutat, és azt lefordít vagy tolmácsolja, tehát a low-tech AAK 

rendszert használó kommunikációját ő és a kommunikációs partner közösen 

hozza létre. Az ilyen rendszerek megkövetelik, hogy mind a használó, mind a 

partnere aktívan részt vegyen az interakcióban. Sok AAK használó számára a 

kommunikációs partnerrel való közös „kommunikációs produktum” és a társ 

személyes elkötelezettsége az, ami a low-tech kommunikációs rendszer haszná-

latának egyik fő előnye. A hatékony kommunikáció eléréséért a felelősség meg-
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osztott, és a kommunikációs partner is részt vesz a végső üzenet kidolgozásában. 

Azonban éppen ez az előny az, ami néhány használót zavar, nem szeretné a 

használathoz szükséges nagymértékű kölcsönös függőséget a kommunikációs 

partnereivel. 

 

2.1.1. A low-tech rendszerek és a kiválasztás módja 

Az alacsony technológiájú kommunikációs rendszer használójának vala-

milyen módon jeleznie kell a kommunikációs partnere számára, hogy melyik 

szimbólumot, betűt, szót választja ki, amit egyszerűen mutatással is elérhet. Elő-

fordulhat azonban, hogy a mutatás nem kivitelezhető egy súlyosabb fizikai kor-

látokkal küzdő személy számára, de a mutatáson kívül sokféle technika létezik a 

szimbólum kiválasztására egy alacsony technológiájú kommunikációs táblán is: 

a. direkt kiválasztás; 

b. léptetési technika; 

c. indirekt kiválasztás: kódolt kiválasztási technika 

 

a. Direkt kiválasztás 

A direkt kiválasztás során az AAK használó közvetlenül választja ki a kí-

vánt elemet a kommunikációs táblán. A közvetlen kiválasztás az, amikor vala-

hogyan „rámutatunk” valamire, pl. a boltban, hogy melyik sajtból kérünk, ha 

nem tudjuk a sajt nevét. A kiválasztás, rámutatás leggyakrabban ujjal vagy ököl-

lel történik a fogyatékos személyek esetében, de más testrészek is használhatók 

pl. könyök, lábujj, térd. (2-4. video) 
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2. video 10 

 

3. video 11 

 

4. video12 

 
10 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=ZVBbyuv6J2k  
11 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=_TexXhgstmM  
12 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=3iPm2Jripso  

https://www.youtube.com/embed/ZVBbyuv6J2k?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/_TexXhgstmM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/3iPm2Jripso?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=ZVBbyuv6J2k
https://www.youtube.com/watch?v=_TexXhgstmM
https://www.youtube.com/watch?v=3iPm2Jripso
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Vannak, akik fénymutatót, vagy fej- vagy szájpálcát használnak. (A fény-

mutató, mivel elemmel működik, már több mint a „low-tech” eszközök, inkább 

szokták „medium tech”-nek nevezni.) 

 

b. Léptetési technika (tekintettel kiválasztás) 

A léptetési technika ma már mindenki számára ismert (de bonyolult) tech-

nikai folyamatot jelent, amit akár már mobil telefonnal is elvégezhetünk. Ese-

tünkben a léptetési technika a „szemmutatás” technikáját is jelenti, amikor a 

személy a tekintetét a kívánt tárgyra vagy szimbólumra irányítja a kommuniká-

ciós eszközén. A léptetési technika egy két szereplős tevékenység, amihez szük-

séges a tekintet és egyezményes „igen-nem” jelzés. A kommunikációs partner 

egyenként vagy csoportonként (témakörönként) jelzi a kommunikációs táblán az 

elemeket, az AAK használó pedig az egyezményes jellel (hangadás, elfordulás, 

tekintet, mozdulat) jelzi, amikor a kívánt csoportot, majd az elemet elérték. (5-6. 

video) 

 

 

5. video13 

 
13 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Z3y--D5JB9I  

https://www.youtube.com/embed/Z3y--D5JB9I?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=Z3y--D5JB9I
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6. video14 

 

7. feladat: 

1. A videofilmek alapján fogalmazzon meg minimum 6 „szabályt”, amiket 

Ön szerint a bemutatott kommunikációs eszközök/rendszerek használata so-

rán be kell tartani! A szabályokról készítsen egy vizuális tájékoztatót egy ki-

talált (szakember)csoportnak (pl. az óvodapedagógus hallgatók, védőnők, 

stb.) 

 

A 9. ábra (Betűtábla) egy elképzelt AAK használó táblája, a példában a 

kiválasztás az „oszlopos” (ami valójában soronként való tagolást jelent) léptetési 

technika módszerrével történhet.  A táblát használó személy annyit pislog, ahá-

nyadik sorban van a szükséges betű. Lehet használni az utolsó sort is, ami fel-

gyorsíthatja vagy éppen lerövidítheti a kérdezés idejét (ezt a sort sok pislogással 

választhatja ki). Vagy a partner sorban rákérdez a sorok sorszámával, amire a 

személy egyezményes jellel válaszol igent-nemet, majd eldöntik, hogy a sor első 

vagy a második felében található a betű, majd egyenként rákérdez a partner a 

 
14 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=TOvC9OoygaA  

https://www.youtube.com/embed/TOvC9OoygaA?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=TOvC9OoygaA
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betűkre, akinek eközben már „csak” az a feladata, hogy fejben tartsa a kiválasz-

tott betűket (esetleg felírja), hogy összeálljanak a szavak, végül a mondanivaló.  

 

 

9. ábra Betűtábla (saját szerkesztés) 

 

c. Indirekt kiválasztás: kódolt kiválasztási technika 

A kódolt kiválasztási (scanning) technikának az alapja a direkt kiválasztás 

vagy a léptetési technika. A mindennapi életben kódolt kiválasztási módszert 

alkalmazunk, amikor egy városra utalunk a térképen található rácshivatkozás 

alapján, de a sakktábla egy figurájának a helyét is így határozzuk meg. Vannak 

felnőtt- és gyermekjátékok is, amelyeket hasonló elveken lehet játszani, tehát 

nem egyedi a technika.  Az indirekt kiválasztási technika használata lehetővé 

teszi, hogy a személy nagyobb szókincshez férjen hozzá, mint a közvetlen kivá-

lasztással. A gyakori kódolási technikák színeket, számokat, betűket vagy képe-

ket használnak a kiválasztott és megmutatandó elemre való ráutalás indikátora-

ként. A partner a lehetséges tartalmak közül mindig csak egyet ajánl fel, amelyre 

a személy egyezményes jellel igen-nem választ ad. A léptetés lehet lineáris, 

amikor a lehetőségeket sorban mutatja meg a kommunikációs partner (6. video 

0-30 mp), vagy lehet ún. szűkített léptetés, amihez előre meghatározott, szavak-

kal vagy valamilyen vizuális szimbólumokkal jelzett csoportok közül kell vá-

lasztania (ami valójában lineáris léptetés), majd a kiválasztott csoport elemi kö-

zül választ a személy (ami szintén lineáris léptetés) (10. ábra). A színek, a szá-

mok, mint kódok a csoportok gyors felismerését és kikeresését teszi lehetővé, de 
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gyakran használt párosítások valódi kódokként működhetnek. Például ha a piros 

szín a kedvenc zenei előadók csoportját jelenti, és a csoporton belül az „1”-t 

Eminem, a „2”-t a Tankcsapda, a „3”-t Ákos kapta, akkor a gyakori választások 

során megtanulható, hogy a piros-2 a Tankcsapdát jelenti, amely kódot más, 

gyorsabb és egyszerűbb módon is tudathat a személy. 

 

 

10. ábra Egy (indirekt) léptetési technikával használható beszélő könyv első oldala15 

 

2.1.2. A vizuális szimbólumrendszerek16 

Az low-tech kommunikációs rendszerek bármilyen vizuálisan megjelenít-

hető elemet használhatnak, betűket, szavakat, kifejezéseket, képeket, fényképe-

ket, színeket, vizuális szimbólumokat, konkrét tárgyakat, tárgyszerű szimbólu-

mokat (Rowland és Schweigert, 1989). A szimbólumkészlet megválasztása 

nagymértékben függ a leendő használó és a kommunikációs partnerei igényeitől 

és képességeitől. Hasznos vagy szükséges lehet a különböző ábrázolási formák 

kombinálása is, pl. a képi szimbólumok és az ábécé kombinációja vagy képek és 

szavak együttes megjelenítése, a kommunikációs felek támogatására, azért, hogy 

 
15 forrás: https://aacbooks.net/books/AdaptingLowTech/Media/images/aud1.jpg  
16 A vizuális szimbólumrendszerről részletesebben lesz szó a 2.2. (Szimbólumrendszerek) feje-

zetben 

https://aacbooks.net/books/AdaptingLowTech/Media/images/aud1.jpg
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egyértelműbb legyen az üzenet. De a kombinált szimbólumok a jövőt is előké-

szíthetik, pl. az olvasás-írás tanulásának az előkészítője lehet, vagy amikor az 

AAK használó a képekről áttérhet az írott nyelvre.  

A szimbólumok egy széles spektrumon helyezkednek el konkrétságuk-

elvontságuk alapján. A skála egyik végét a konkrét („kézzel fogható”) ábrák 

(esetleg tárgyak) adják. Vannak olyan kommunikációs zavarral küzdő szemé-

lyek, akiknek nehézséget okoz az a reprezentációs ugrás, amikor a tárgyszinten 

ismert és értett tárgyat vagy tevékenységet két dimenzióban, rajzon, szimbó-

lummal kellene azonosítania. Számítani lehet arra, hogy lesznek olyanok, akik a 

valódi tárgyak vagy tárgyrészek használatán nem fognak túllépni, az ő számukra 

lehet segítség és hatékony az AAK „kézzelfogható szimbólumok” rendszere. 

A rendszer átmenetinek tekinthető a konkrét és a szimbolikus rendszerek 

között, mert konkrét tárgyakat használ valaminek a szimbolizálásra, amelyet a 

tipikus fejlődésmenetű gyerekek is használnak, de felnőttként is alkalmazunk. 

Például a munkahelyen egyik kolléga a másiknak felmutat egy kiskanalat, ami 

számukra azt jelenti, hogy menjenek kávézni. Egy kistörölköző jelentheti azt, 

hogy szeretne uszodába menni vagy eljött a fürdés ideje, egy kisméretű maci 

azt, hogy aludni szeretne vagy ideje aludni menni.  

A tárgyak elsősorban az észlelési képességekre, a felismerésre alapoznak, 

kevésbé kell használni a kognitív képességeket vagy a memóriát, és alig van 

szükség fizikai tevékenységre a használatához. Érdemes megjegyezni, hogy a 

3D-s tárgyak csökkenthetik a vizuális észlelésből fakadó problémák hatásait. 

A spektrum középső részét a továbbfejlesztett szimbólumok foglalják el. 

Gyakori, hogy egy képkészlet nyelvi vagy fogalmi keretei nem biztosítanak 

megfelelő alapokat a használó szükségleteihez, számára kiterjedtebb, gazdagabb 

és elvontabb rendszerre van szüksége.  A konkrét képekről az absztraktabb 

szimbólumokra való áttérés esetenként nehéz lehet, a személy „megtapadhat” a 
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megtanult, konkrét szinten, ezért érdemes az elvontságot úgy segíteni, hogy a pl. 

a képek színét vagy különböző textúráját fokozatosan elhagyni. De a színekről, a 

kiemelésekről nem kell a továbbiakban sem lemondani, mert segíthetnek abban, 

hogy kiemeljék vagy felhívják a figyelmet egy szimbólum egy bizonyos részére, 

amely fontos a jelentés szempontjából. Ha a szimbólumokat vizuálisan érdeke-

sebbé tesszük, segíthetjük a tanulási folyamatot a kisgyermekek vagy a tanulási 

nehézségekkel küzdő személyek számára a figyelemfelkeltésen túl azzal is, 

hogy pl. valamilyen eltérő textúra használatával egy újabb szenzoros csatornát is 

bekapcsolunk (11. ábra). 

 

 

11. ábra Konkrét és kevésbé elvont szimbólumok17 

 

A grafikus szimbólumok a spektrum másik végét képviselik, amelyek va-

lóban grafikus szimbólumrendszereket jelentenek, pl. a Bliss-t, a Rebust, a Ma-

katont vagy a PCS-t, amelyek mindegyike nem csak használható low-tech 

 
17 forrás: https://praacticalaac.org/praactical/how-i-do-it-working-with-multiple-symbol-sets/  

https://praacticalaac.org/praactical/how-i-do-it-working-with-multiple-symbol-sets/
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kommunikációs eszközökön, de eredetileg ilyen formára készültek (azóta már 

van online és szoftveres változata is)18.  

 

8. feladat: 

1. Képzelje magát egy újságíró helyébe, és készüljön fel kérdésekkel, ami-

ket egy olyan szülővel készített interjú alkalmával kell feltennie, akinek 

a férje elveszítette a beszédképességét (pl. egy agyvérzés miatt)! Az in-

terjú témája: „Kommunikáció szimbólumokkal” 

 

2.2. Szimbólumrendszerek 

A szimbólumrendszereknek az AAK-ban való szerepének a valódi megér-

téséhez fel kell ismernünk azt, hogy a mindennapokban is állandóan használunk 

feliratokat, szimbólumokat, amelyek segítenek eligazodni, információt szolgál-

tatnak. Mind ezt úgy teszik, hogy teljesen beépült a kommunikációs rendsze-

rünk, hogy rápillantsunk az üzlet ajtaján lévő matricákra belépés előtt, hogy 

használható-e a mi bankkártyánk, hogy egy középületben látva egy táblát le-

vesszük a hangot a telefonunkon vagy keresünk egy benzinkutat, amikor az au-

tóműszerfalán világítani kezd egy ikon, és tudjuk, hogy a postán melyik ablak-

nál adhatok fel csomagot. De ha a sütőn villogó jelet nem ismerjük, akkor elő 

kell vennünk a használati útmutatót (ha megtaláljuk). De az elsajátított olvasás-

tudásunk sem lehet végső megoldás, ha olyan országban vagyunk, aminek a 

nyelvét nem ismerjük, és pl. az alábbi feliratok egyikét látjuk egy ajtóra kitéve:  

 

 

    

 
18 Bővebben a 2.2.2. (A low-tech szimbólumkészletek és -rendszerek) fejezetben 
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Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο!19 

మొబైల్ ఫోన్ ఉపయోగించవద్దు!20 

 21!ال تستخدم الهاتف المحمول

不要使用手机!22 

 

Csak annyit tudunk, hogy valamire felhívják a figyelmünket, mert felkiáltó jel 

van a végén. A felirat szerint mobiltelefont tilos az épületben használni, amely 

szabályt, ha megszegünk, akkor egy idegen országban bajba is kerülhetünk.  

Gyermekként (a legtöbben olyan szerencsések vagyunk, hogy) nagy ne-

hézségek nélkül megtanulunk olvasni és írni az anyanyelvünkön, felnőttként 

pedig már alig emlékszünk arra, milyen volt, amikor nem, vagy csak nehezen 

tudtuk értelmezni az írott szavakat, szókapcsolatokat. Hasonló helyzettel író-

olvasó emberként akkor szembesülünk, amikor az anyanyelvünk írásmódjától 

eltérő betűrendszerrel (pl. görög, cirill, arab, stb. betűkkel) szembesülünk, sőt 

akkor is, amikor latin betűket használó, de más nyelven íródott szöveggel talál-

kozunk. De ahhoz is egy másik nyelv tanulása kell, hogy tudatosodjon, mennyi-

re önkényesek a nyelvek hangjai és azok írásmódja. Egy sajátos fejlődés ered-

ménye, hogy a mi (magyar) nyelvünkben a „K” hang írásbeli jele az „K”, vagy 

hogy a „NY” hangot a magyar nyelv két betűvel („NY”) jelöli. Az AAK szim-

bólumrendszereinek fontos alapgondolata, hogy az „alakzatok” a szó jelentését 

próbálják megjeleníteni anélkül, hogy igénybe vennék a hangviszonyok rendkí-

vül absztrakt szintjét. 

Sok nem beszélő gyermek képes megbirkózni az elsőre meglehetősen bo-

nyolultnak tűnő szimbólumok elsajátításával, miközben az olvasás és az írás 

 
19 görög nyelven 
20 telugu nyelven 
21 arab nyelven 
22 kínai nyelven 
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szinte leküzdhetetlen nehézségeket okoz a számukra. Képesek létrehozni a kap-

csolatot a szimbólum és az általa képviselt jelentés között anélkül, hogy hasz-

nálniuk kellene a hang-betű kapcsolatok szintjét, amelyek jelentős kognitív tel-

jesítményt követelnek. 

Az olvasás és az írás képessége kulturális elvárás a civilizált és iskola-

rendszerrel rendelkező világban, és mint ilyen, fontos készség az önállóság, az 

önértékelés, a másoktól kapott megbecsülés és a tanulásra való törekvés szem-

pontjából. Sok gyermek azonban nehezen vagy egyáltalán nem képes megtanul-

ni olvasni a fogyatékosságát okozó (agy)sérülése miatt. Ezeknek a gyerekeknek 

és felnőtteknek szükségessé válik a hagyományos írott vagy beszélt nyelvtől 

eltérő eszközökkel való kommunikáció. Nincs bizonyíték arra, hogy a szimbó-

lumrendszer bevezetése akadályozná az olvasási készségek fejlődését, és sokan 

azt állítják, hogy több, az olvasáshoz szükséges készséget a szimbólumalapú 

rendszer használata hatékonyan ösztönöz (McNaughton 1993). 

 

2.2.1. A low-tech szimbólumrendszerek jellemzője 

A szimbólumrendszerek használata a beszéd helyettesítőjeként vagy a ne-

hezen érthető beszéd támogatásaként az 1970 -es években kezdett elterjedni, 

amiben az elsőnek Charles Bliss (1897-1985) munkája a Bliss-nyelv 

(Blissymbols) tekinthető. Amint a Bliss használók első sikerei ismertté váltak, 

egyre inkább felismerték a grafikus szimbolikus rendszerek szükségességét, és 

újabb rendszereket fejlesztettek ki a szakemberek. Ezeket a grafikus vagy „tá-

mogatott” rendszereket ma már világszerte meglehetősen széles körben használ-

ják, sőt a különböző országokban új fejlesztések történtek saját kulturális és 

nyelvi igényeik kielégítésére. A különböző rendszereknek közös pontja, hogy a 

szimbólumoknak jelentésük van, ezért, bár a rendszerek szókincse bizonyos 
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mértékig tükrözi a kulturális igényeket, a rendszerek nem korlátozódnak egy 

adott nyelvre (Blissymbolics, https://www.blissymbolics.org/).  

Számos népszerű és meglehetősen sokoldalú kommunikációs rendszert 

fejlesztettek ki az angol nyelvű világban, elsősorban Észak-Amerikában (pl. 

PCS, Picsyms, Bliss), az Egyesült Királyságban (pl. Rebus, Makaton, Sig-

symbols) és Ausztráliában (pl. Compic).  

Amikor egy adott személy számára választunk egy rendszert, fontos, hogy 

ne befolyásoljon bennünket olyan külső tényező, hogy melyik rendszert használ-

ják legtöbben vagy valamelyik ismerős személy, hogy a javaslatot tevő terapeuta 

melyiket szereti, vagy melyikhez van már meg néhány könyve. Minden potenci-

ális kommunikátornak megvannak a saját erősségei és szükségletei, és ezekre 

mindig, mint a döntési folyamat elsődleges szempontjára kell tekintenünk. Min-

den rendszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, és ezeket össze kell 

hangolni a potenciális AAK használó kognitív, nyelvi, érzékszervi és fizikai 

képességeivel. Ez azt jelenti, hogy lesznek olyanok, akinek egy egyszerű, konk-

rét, képalapú készlet lesz a legmegfelelőbb, amelyre kevésbé jellemző a rugal-

masság és a bővítési lehetőség, de nagyon átlátható. Mások számára viszont 

olyan rendszer szükséges, amelynek a kapacitása a használóval (életkorával, 

szükségleteivel) együtt növelhető, és az elvont fogalmak széles skáláját, a nyelv 

teljes szerkezetét használja.  
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12. ábra Ikonicitásskála23 

A szimbolikus AAK rendszerek három típusba sorolhatóak (Sevcik, Rom-

ski és Wilkinson 1991; Lloyd és mtsai 1990; Fuller és mtsai 1992): 

1. Szerkezet – milyen vizuális tisztaság jellemzi, a vizuális reprodukció mennyi-

re könnyű. Az AAK-használók közül sokan küzdenek vizuális észlelési nehéz-

séggel, ezért a szimbólumrendszerek megalkotóinak szem előtt kell tartaniuk, 

hogy egyértelműen, egyszerűen ábrázolják az egyes fogalmakat, hogy a szimbó-

lum ne legyen túlságosan bonyolult, sok részletből álló. Az egyszerűség és a 

könnyen produkálhatóság azért is fontos, hogy az AAK-használóval kapcsolat-

ban állók (gondozók, családtagok, pedagógusok, terapeuták) gyorsan és különö-

sebb rajzkészség nélkül is egyszerűen le tudják rajzolni a szimbólumokat.  

 

2. A szimbolikus ábrázolás szintje (az ikonicitás, a képszerűség szintje, a fogal-

mak egyértelműsége) - a szimbólumok mennyire hatékonyan közvetítik az álta-

luk képviselt fogalmakat, az ábrák ikonikusságának a szintje (12. ábra). A ma-

gyar nyelvben is sok példa van az azonos alakú, de többjelentésű szavakra, (pl. 

ég, nem, fogoly, nyúl, sír, egér, dob, tűz, fűz, vár, ér, zebra), amelyeknek a két 

jelentését nem lehet ugyanazzal a konkrét képpel jelölni. De egy kissé elvont 

 
23 forrás: Kálmán, Zs. (200): Mással-hangzók… Az augmentatív és alternatív kommunikáció 

alapjai. Bliss Alapítvány, Budapest, 141. 
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szimbólum, amely a fogalmat reprezentálja, a jövőre nézve, érvényesen közvetí-

tené a szó teljes jelentését. A szimbolikus ábrázolás növeli az általánosítás ere-

jét, és lehetővé teszi a használó számára, hogy túllépjen a médium és annak áb-

rázolása közötti közvetlen megfelelésen a szélesebb belső reprezentációk felé 

(Sevcik, Romski és Wilkinson 1991). 

 

3. Rugalmasság – a szókincs és a nyelvtani szerkezet bővítésének a lehetősége, 

ami az új jelentések és jelentésárnyalatok létrehozását teszi lehetővé. Például az 

jégkrém szimbólumát általában úgy értelmezik, hogy „szeretnék egy jégkré-

met”. Azért, hogy olyan információkat közvetítsen, mint például „Nem szeretem 

a gyümölcsös jégkrémeket, inkább a csokis jégrémet kedvelem.” vagy „Ettem 

egy jégrémet az iskola után.” hozzá kell férnie bizonyos egyéb szimbólumokhoz 

is, például a két példamondat esetén a múlt idő jeléhez, a negatív/tagadás jelé-

hez, és ahhoz, ami pontosíthatja az információt (pl.  a jégrémek különböző íze, 

iskola). 

 

2.2.2. A low-tech szimbólumkészletek és -rendszerek 

Az augmentatív kommunikációs rendszerek folytonosság szerint változnak 

az egyszerű, szűk képi szimbólumkészlettől a meglehetősen rugalmas és nyelvi-

leg kifinomultabb rendszerekig (Schlosser, 1996). Az egyszerűbb változatok 

különösen hasznosak lehetnek a súlyos(abb) értelmi vagy nyelvi zavarral küzdő 

emberek számára, mivel általában konkrét, könnyen felismerhető képekből áll-

nak, amelyekkel a mindennapi szükségletek és kívánságok kifejezhetőek. A 

könnyű felismerés („átláthatóság”) csökkenti a szimbólumok elsajátításával járó 

kognitív terhelést, de nem, vagy csak kevésbé alkalmasak a szókincs és a nyelv-

tan bővítésére, hogy alkalmassá váljanak az olyan gondolatok közvetítésére, 

amelyek igénylik pl. az igeidő vagy a térfogalmak használatát, a gondolatok 
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összefűzését. A szimbólum-kontinuum másik végén (de még mindig sokkal 

könnyebben elsajátítható, mint a hagyományos hang-alapú jelentésábrázolás) 

olyan rendszerek vannak, mint pl. a Bliss-nyelv (Blissymbols), amelyek lehető-

vé teszik a jelentés széles skálájának, mind a konkrét, mind az absztrakt kifeje-

zéseknek a használatát, amelyek képesek az egyedi konstruált nyelvtani szek-

venciákra, amelyekkel a nem olvasó személyek meglehetősen magas szintű 

kommunikációs interakcióban vehetnek részt. 

A legegyszerűbb képkészleteket gyakran házilag készítik fényképekből, 

fekete-fehér vagy színes képekből. Viszonylag hasonló (alapszintű) képi megje-

lenítést kínál a Rebus, a Makaton, a PCS és a Picsyms, amelyekhez már kép-

gyűjteményeket állítottak össze, szoftverek készültek, így nyomtathatóak is.  

Képkommunikációs szimbólumok (PCS): (rajzolva vagy pl. a Boardmaker 

szoftverrel készíthetőek a képek) A Roxanne Mayer által kifejlesztett rendszer 

képeit három nagy, körülbelül 3000 szimbólumból álló gyűjteménybe rendezték, 

amelyeket társadalmi/közösségi események, emberek, igék, melléknevek, főne-

vek és egyéb, valamint néhány ételekkel és szabadidővel kapcsolatos részekre 

osztották. Mivel amerikai gyűjtemény, a szókincs az amerikai kultúrát tükrözi, 

néhány más nyelven használva a grammatika nincs adaptálva. (13. ábra) 
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13. ábra Picture Communication Symbols24 

 

A Rebus-t (Rebus Glossary) az amerikai Peabody Rebus Reading Prog-

ramból fejlesztették tovább. Eredetileg egy közel 1000 szimbólumból álló szó-

szedettel rendelkezett, amit folyamatosan kiegészítettek újabb témakörökkel 

vagy a meglévőket kibővítették, pl. a főzés, a vásárlás, a gondoskodás, a szabad-

téri tevékenység, az iskolai tananyag témakörben, de a készítő munkacsoport 

nyitott az új szókincs ötleteire, és igyekszik az egyéni igényekhez is alkalmaz-

kodni. A képek elkészítését Rebus szoftverrel segítik (Pecyna 1988). (14. ábra)    

 

 
24 forrás: https://goboardmaker.com/pages/picture-communication-symbols  

https://goboardmaker.com/pages/picture-communication-symbols
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https://www.worthpoint.com/worthopedia/1974-rebus-glossary-card-kit-set-372-1932636459 

 

 

14. ábra Rebus Glossary (ábragyűjtemény) 25 

A Picsyms eredetileg egy könyvben jelent meg, amely körülbelül 840 

szimbólumot tartalmazott. A szimbólumok egy jól felismerhető és követhető 

logika mentén vannak rendezve, ami segít abban is, hogy egyedi bővítéseket 

végezhessünk. Az alkalmazást nehezíti, hogy vannak képek, amelyek kevésbé 

egyértelműek, kevésbé tiszta rajzolatúak. A technikai fejlődésnek köszönhetően 

a Picsyms-et használó Dynasym-et össze lehet kötni a DynaVox beszédkimeneti 

kommunikációs segédeszközzel. (7. video) (15-16. ábra) 

 

 

7. video Picsyms rendszer26 

 
25 forrás: https://www.worthpoint.com/worthopedia/1974-rebus-glossary-card-kit-set-372-

1932636459  
26 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=e5OaiqvLrEI&t=40s  

https://www.youtube.com/embed/e5OaiqvLrEI?feature=oembed
https://www.worthpoint.com/worthopedia/1974-rebus-glossary-card-kit-set-372-1932636459
https://www.worthpoint.com/worthopedia/1974-rebus-glossary-card-kit-set-372-1932636459
https://www.youtube.com/watch?v=e5OaiqvLrEI&t=40s
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15. ábra Picsyms Categorical Dictionary (képszótár) 27 

 

 

16. ábra Picsyms rendszer képei28 

A szimbolikus ábrázolás valamivel magasabb szintje a Bliss, pontosabb 

nevén a Blissymbol kommunikációs rendszer. Charles Bliss (1897-1985) szán-

déka az volt, hogy olyan nemzetközi írott nyelvet hozzon létre, amelyet számos 

más nyelven fel lehet használni. Egy kanadai központban fejlesztették ki és bő-

vítették több mint 20 éven keresztül, hogy rugalmas és kreatív kommunikációs 

rendszert biztosítson a nem beszélő gyermekek és felnőttek számára. Különösen 

 
27 Carlson F. (1985): Picsyms Categorical Dictionary (képszótár). Baggeboda Pr 
28 forrás: http://assistivetech.sf.k12.sd.us/picsyms.htm  

http://assistivetech.sf.k12.sd.us/picsyms.htm
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alkalmas azoknak az agyi bénulásban szenvedőknek, akiknek nehézséget okoz 

az olvasás és az írás, de a kognitív képességeik miatt olyan kommunikációs 

rendszert igényelnek, amely túlmutat a legtöbb képi szimbólumrendszer konkrét 

szintjén, és lehetővé teszi a nyelvi szempontból rugalmas kommunikációt. Lehe-

tőség van a rendszer bővítésére, amit megkönnyít az, hogy jól követhető logika 

alapján épül fel a rendszer, egyesíti a már megtanult elemeket, hogy új jelenté-

seket alkosson. A Bliss lehetőséget ad mondatok létrehozására is, ha szükséges 

többes szám, melléknévek, birtokos eset használatával. Azonban az összetettebb 

vagy elvontabb tartalmak szimbólumainak az értelmezéséhez a használónak 

meg kell értenie a mögöttes szimbólumelemeket, amihez bizonyos szintű kogni-

tív műveletek szükségesek (https://www.blissymbolics.org/index.php/about-

blissymbolics) (16-18. ábra). 

 

17. ábra A „tejtermék” szó Bliss-nyelven 

 

 

18. ábra A „fiatalság” szó Bliss-nyelven 

https://www.blissymbolics.org/index.php/about-blissymbolics
https://www.blissymbolics.org/index.php/about-blissymbolics
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19. ábra Bliss jelek29 

Létezik magyar nyelvű szoftver, amivel a kártyák könnyedén megszerkeszthető-

ek (https://www.blissonline.se/download).  

A Makaton Symbols (Makaton Vocabulary Development Project) eredeti-

leg a Rebus szókészletét használta, olyannyira igaz ez, hogy az eredeti 350 

szimbólum ugyanaz, mint a Rebus jelei. A közelmúltban a Makaton Project az 

iskolai tananyaghoz bővítette szó- és szimbólumkészletét, ami azt is jelenti, 

hogy az iskolákban szívesebben választják. Jelenleg az angol, a matematika, a 

természettudományok, a földrajz, a történelem és a technika tárgyakhoz állítot-

tak össze jól használható gyűjteményt. A szimbólumok jól felismerhetőek és 

megfelelő vonalakkal megrajzoltak, viszont az a próbálkozásuk, hogy összetett 

szavakat vagy elvontabb fogalmakat ábrázoljanak, a szakemberek szerint nem 

volt sikeres, mert több közülük rendkívül elvont, túlságosan tantárgyspecifikus 

lett (például a matematikához kötődő). Jelenleg körülbelül 1000 Makaton szim-

 
29 forrás: https://www.blissonline.se/chart  

https://www.blissonline.se/download
https://www.blissonline.se/chart
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bólum használható. A Makaton egy egyedülálló nyelvi program abban az érte-

lemben, hogy vizuális szimbólumokat, beszédez és (kéz)jeleket egyszerre, utób-

bi jellemzőivel a jelnyelvek és a moduláris kommunikáció csoportjába is tartozik 

(8. video) (Makaton, https://www.makaton.org/). 

 

  

8. video   Makaton30 

 

Multimodális kommunikáció egy, a kommunikációval kapcsolatos alap-

gondolat, miszerint a legtöbb ember számára az elsődleges kommunikációs mód 

a beszéden keresztül történik, de mondanivalónkat a mimikánk, a gesztusaink, a 

testmozgásunk, testbeszédünk teszi teljessé.  Amikor a kommunikációs partner 

nincs jelen, az írott szó lehet alternatív megoldás, amiben már nem lehetnek 

segítségünkre a nonverbális kommunikációs elemek, bár a toll nyomatéka, a 

kézírás, az aláhúzások némileg részt vehetnek a tartalom hangsúlyozásában és 

értelmezésében. Az AAK-ban meg kell teremteni a lehetőséget és ösztönözni 

kell a szimbólumhasználókat, hogy minél komplexebb módon közöljék a mon-

danivalójukat, a képeken kívül használjanak például érzelmeket kifejező ikono-

kat (ami már mindennapos az sms-hez, e-mailehez, chat-ekhez készített nagy-

számú emojiknak köszönhetően), a fizikai állapotuktól függően gesztusokat 

 
30 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Qcs76iwJiME  

https://www.makaton.org/
https://www.youtube.com/embed/Qcs76iwJiME?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=Qcs76iwJiME
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vagy szavak és betűk kombinációját. Törekedni kell arra, hogy a kommuniká-

ciójukban akadályozott személyeknek minden helyzetben legyen valamilyen 

„biztos” kommunikációs eszköze, hogy pl. a high-tech eszközöket használók se 

kerüljenek nehéz helyzetbe, ha a készülék lemerül vagy bármilyen ok miatt nem 

használható.  Ezért erősen ajánlott, hogy minden AAK használónak akkor is, ha 

high-tech eszközhöz jutott, legyen kommunikációs táblája vagy kommunikációs 

könyve, amit időről-időre használ is, hogy megmaradjon a rutinja.  

A különböző (low-tech és high-tech) technológiai szintű eszközök (va-

lamint a testünkkel lehetséges kommunikációs elemek) szerencsésen és hatéko-

nyan kiegészíthetik egymást, különösen, ha ugyanazt a szimbólumrendszert 

használja mind a két eszközön. Ez ma már nem különleges elvárás, mert a (ne-

vesített) szimbólumrendszereknek már kifejlesztették a high-tech változatát is, 

legyen az az eszköz egy kisebb vagy éppen egy nagy szókinccsel működő, eset-

leg „beszélő” készülék. 

 

9. feladat: 

1. A Bliss-nyelv szimbólumai segítségével fogalmazzon meg egy kérést és 

egy dicséretet egy kiválasztott csoporttársa számára! Adja oda neki! 

Használhatják a https://www.blissonline.se/download rendszert! 

 

 

2.2.3. A low-tech szimbólikus kommunikációs rendszerek „kijelzője”31 

A szakemberek különböző low-tech AAK rendszereket fejlesztettek ki a 

grafikus szimbólumok, a szövegek, stb. tárolására és megjelenítésére. A rend-

szer „kijelzőjének” a célja, hogy a tartalmát valamilyen logikai elrendezésben, a 

 
31 A „kijelző” szó azért van idézőjelben, hogy érzékeltessük, hogy nem a napjainkban elterjedt 

fogalomhasználat szerint kell értelmezni (telefon kijelzője, táblagép kijelzője), hanem széleseb-

ben értelmezve. 

https://www.blissonline.se/download
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leghatékonyabb, a leggyorsabb használatra tegye alkalmassá. Nagyon sokféle 

kijelző létezik, valójában annyi, ahányan AAK rendszert használnak. Lássunk 

néhány gyakoribb formát: 

- Kommunikációs táblák: a szimbólumok egy 2 dimenziós mátrixban jelennek 

meg. A kommunikációs tábla méretét elsősorban a használó fizikai képességei 

és a kommunikációs igényei határozzák meg, de befolyásolja pl. a kerekesszék 

tálcamérete is (amire ráteheti) (20. ábra). 

 

20. ábra Kommunikációs tábla (tematikus) 32 

- Kommunikációs vagy beszélgető könyvek: a szimbólumokat (konkrét vagy 

absztrakt képeket) egy lefűzhető gyűrűs dossziéba helyezik, hogy bővíthető 

legyen, az oldalakon a képek mérete és száma a használó képességeitől függ. 

A kommunikációs könyvek alkalmasak nagyszámú szókincs viszonylag kis 

helyen való tárolására, azonban éppen a bő szókincs miatt a mérete, a súlya 

olyan is lehet, ami miatt már nehézkes a használata, a tárolása úgy, hogy el-

 
32 forrás: https://www.widgit.com/products/health/covid19-chart-v2/hungarian-covid-19-

communication-chart.pdf  

https://www.widgit.com/products/health/covid19-chart-v2/hungarian-covid-19-communication-chart.pdf
https://www.widgit.com/products/health/covid19-chart-v2/hungarian-covid-19-communication-chart.pdf
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érhető, elővehető legyen. A kommunikációs könyvnek jól felépítettnek és el-

rendezésűnek kell lennie, ha valóban hasznos eszközt akarunk készíteni. (21. 

ábra) 

-  

 

21. ábra Kommunikációs (beszélgető) könyvek33 34 

 

- Tematikus táblák: a kétdimenziós táblán egy témakörnek, tevékenységnek, 

feladatnak a korlátozott szókincsét gyűjtjük össze (20. ábra). A táblával pl. 

egy kötelező irodalomból vagy egy történelem leckéből számolhat be, vagy 

egy játékban vehet részt a gyermek, vagy kártyapartin a felnőtt. 

- „Kommunikációs tárca”: a szimbólumkártyák egy kis tokban, mint egy 

pénztárcában vannak elhelyezve. Kicsi helyen elfér, könnyű a kártyákat az 

 
33 forrás: https://www.aaksni.hu/  
34 forrás: https://novitatech.com.au/equipment/podd-communication-books/  

https://www.aaksni.hu/
https://novitatech.com.au/equipment/podd-communication-books/
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alkalomhoz szükséges kártyákra cserélni, de egyszerre viszonylag csak kis 

szókincset tartalmazhatnak, és éppen a mérete miatt könnyű elveszíteni.  (22. 

ábra) Kevés szókincsű és igen kisméretű, de akár különleges kiegészítőnek is 

lehet „álcázni” azokat a láncra fűzött eszközöket, amelyeket saját kezűleg is 

el lehet készíteni (23. ábra).      

 

 

22. ábra Kommunikációs tárcák35 

 
35forrás:  https://www.etsy.com/hk-en/listing/653255378/communication-wallet-lanyard-

breakaway?ref=related-2  

https://www.etsy.com/hk-en/listing/653255378/communication-wallet-lanyard-breakaway?ref=related-2
https://www.etsy.com/hk-en/listing/653255378/communication-wallet-lanyard-breakaway?ref=related-2
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23. ábra Nyakláncszerű kommunikációs „tárcák” 36 

- E-Tran keretek: Tekintettel való mutatásra alkalmas tábla, ami leginkább 

egy plexi, lapból készül. Egy keretet jelölünk ki, amelyen belül a szimbólumok 

(betűket, számokat, képeket) helyezünk el. A szimbólumok lehetnek fixek (pl. 

rányomtatott betűk), vagy cserélhetőek (pl. blue-tech-hel rögzített kártyák), a 

szimbólumok kaphatnak színjelölést is, ami segítheti a használatot. A plexinek 

köszönhetően a beszélgető partner, aki szemben helyezkedik el, látja és követni 

tudja, hogy a személy melyik képre (betűre, képre, szimbólumra) néz, és értel-

mezi az üzenetet.  (24. ábra)  

 

 

 
36 forrás: https://www.etsy.com/hk-en/listing/214307442/communication-necklace-

autism?show_sold_out_detail=1&ref=nla_listing_details  

https://www.etsy.com/hk-en/listing/214307442/communication-necklace-autism?show_sold_out_detail=1&ref=nla_listing_details
https://www.etsy.com/hk-en/listing/214307442/communication-necklace-autism?show_sold_out_detail=1&ref=nla_listing_details
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24. ábra E-Tran keretek37 38 39 40 

- Képcserés táblák: Az eszköz házilag is könnyen elkészíthető, de készen is 

kapható már. Egy kb. lábtörlő méretű erősebb tartású „táblára”, vagy kisebb 

méretű hajtogatható „könyvre” tépőzárcsíkokat erősítünk, amire a képek, 

amiknek a hátoldalára szintén tépőzárdarabokat ragasztottunk, ráhelyezhető-

ek. A nem statikus eszköz előnye, hogy könnyen lehet vele pl. az érzelmekről 

(félelmek, szorongások, remények, stb.) beszélni, amikor az alkalom megkí-

vánja, illetve a képek száma csökkenthető vagy növelhető, a képek tartalma 

 
37  forrás: https://www.communicationmatters.org.uk/what-is-aac/types-of-aac/e-tran-frames/  
38  forrás: https://livingmadeeasy.org.uk/product/e-tran-frame  
39  forrás: https://aacbooks.net/books/AdaptingLowTech/  
40  forrás: https://talksense.weebly.com/cbb-8-colour.html  

https://www.communicationmatters.org.uk/what-is-aac/types-of-aac/e-tran-frames/
https://livingmadeeasy.org.uk/product/e-tran-frame
https://aacbooks.net/books/AdaptingLowTech/
https://talksense.weebly.com/cbb-8-colour.html
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tematizálható vagy általánosítható, de jól használható az események időbeli-

ségének az jelölésére is (9. video) (25. ábra). 

 

 

9. video41 

 

 

 
41 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=T-fFCtQ5sBA  

https://www.youtube.com/embed/T-fFCtQ5sBA?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=T-fFCtQ5sBA
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25. ábra Képcserés kommunikációs eszközök 42 

- Szimbólumok a ruházaton: Napjainkban sokan és sokféle vizuális üzenetet 

viselnek a ruhájukon, érzelmeket, kívánságokat, hitvallást közölnek a pólók 

és a táskák feliratai és képei, vagy azt árulják el, hogy mi a kedvenc mesefi-

gurája a viselőjének. Az AAK eszközeként a szimbólumok a kommunikációs 

partner(ek) ruháján speciálisan kialakított táblán, kötényen, zsebes pólón je-

lennek meg vagy (a textilből kimosható vagy ki nem mosható) tollal írják rá. 

A szimbólumokat, hogy cserélhetőek legyenek, szokták tépőzáras fülekkel is 

rögzíteni, vagy átlátszó zsebekbe teszik bele, de ha valaki szeretné, hogy ke-

vésbé legyenek feltűnőek az ábrák, lehajtható „fülekre” is kerülhetnek. Az 

 
42 forrás: 

https://aprolepesek.blog.hu/2015/11/06/nema_gyereknek_anyja_se_erti_a_szavat_pecs_azaz_k

epcseres_kommunikacio  

https://aprolepesek.blog.hu/2015/11/06/nema_gyereknek_anyja_se_erti_a_szavat_pecs_azaz_kepcseres_kommunikacio
https://aprolepesek.blog.hu/2015/11/06/nema_gyereknek_anyja_se_erti_a_szavat_pecs_azaz_kepcseres_kommunikacio
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AAK használó szeme a kívánt szimbólumra mutat (vagy ujjal, ököllel mutat-

hat stb.) Fontos megjegyezni, hogy a ruhán viselt képek vagy a személynek 

vagy a partnerének fordított helyzetben lesz, ezért az egyszerűsége ellenére 

az olvasása némi rutint megkíván. Kisebb méretű kártyák (vagy tollal rajzolt 

ábrák) használatára a csuklópánt is megfelelő lehet, de a korlátozott hely mi-

att csak nagyon kevés elemű szókészlet használatára van lehetőség (pl. igen, 

nem, nem érzem jól magam, inni, WC,) 

- Tárgyi szimbólumok: A kézzelfogható szimbólumok tárolhatók egy táblán, 

kommunikációs „dobozban”, egy polcon vagy egy kisméretű táskában. De tá-

rolhatóak mágnessel ellátva mágneses táblán is, amin az időegységeket jelöl-

ve elő lehet készíteni az időbeli tájékozódást, illetve megmutatható, hogy mi 

történik majd a nap folyamán. (26. ábra) 

 

 

26. ábra Tárgyi szimbólumos kommunikációs eszköz43 

 

 

 
43 forrás http://merjmaslenni.blogspot.com/2015/02/targyas-kepes-napirend-reszlet.html  

http://merjmaslenni.blogspot.com/2015/02/targyas-kepes-napirend-reszlet.html
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10. feladat: 

1. Melyik az a 10 tárgy, amit magával vinne egy banki ügyintézéshez, ame-

lyeknek kommunikációs értékük lenne, amikor az ügyintézővel „be-

szél”? (Képzelje el, hogy nem tud beszélni egy héten át, de csak szemé-

lyesen intézheti el az ügyet!) 

 

A low-tech kommunikációs rendszereknek végtelenül sok formája van, 

aminek csak a képzeletünk szab határt, így valóban egyedi, a személy szükségle-

teit legjobban kielégítő eszközt készíthetünk. Fontos azonban elgondolkodni 

azon, hogyan és hol helyezzük el a szimbólumokat a kommunikációs táblán, 

aminek a megtervezése közben a használó fizikai (motoros) és vizuális képessé-

gei (vizuális észlelés-érzékelés, figyelem és alak-háttér megkülönböztetése) a 

meghatározóak. 

Blackstone (1990, 1993a) felhívja a figyelmet arra, hogy ha az AAK hasz-

náló több táblát is használ, akkor át kell gondolni, szükség van-e az alapszókész-

letre minden táblán, hogyan történjen majd az újabb elemek hozzáadása. Ahhoz, 

hogy működőképes legyen, a low-tech kommunikációs kijelzőnek dinamikus-

nak, azaz rendszeresen cserélhetőnek és frissíthetőnek kell lennie, tervezése fo-

lyamatos feladat, az új, szükséges elemet gyorsan fel kell tüntetni, míg az el-

avultat időben el kell távolítani. Hozzáteszi, hogy a megfelelő elrendezés célja, 

hogy a használója a lehető leggyorsabban minimális erőfeszítéssel mondhassa 

el, amit szeretne. Ahhoz, hogy az AAK használó elérhesse ezt a gyors és egy-

szerű kommunikációt, szükség van a szókincs struktúrájának a megszervezésére. 

Blackstone (1993a) hat, a kommunikációs kijelzőkön leggyakrabban használt 

tagolási rendszert mutat be. Négy (a-d.) az ún. kognitív rendszert, míg kettő (e-

f.) az egyén életmódját és preferenciáit, valamint a partner befolyását a kommu-

nikációra veszi figyelembe: 
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a) sematikus: tapasztalatokra épülő életrajzi csoportosítások, például fotóal-

bumok és beszélgető könyvek; 

b) rendszertani: kategóriákon alapuló csoportosítások, például témakörök, in-

dexelt kommunikációs mappák; 

c) szemantikai-szintaktikai: a csoportosítás bizonyos nyelvtani jellemzők alap-

ján történik, amit vizuálisan segít a Fitzgerald-színkulcs használata (ige, fő-

név, melléknév, stb.)  (27. ábra) 

d)  

 

27. ábra Fitzgerald-színkulcs és annak alapján készített kommunikációs tábla44 45 

      

e) abc: az ábécé betűinek a csoportosítása vagy a képek a nevük vagy a szóké-

pek abc-sorrendbe rendezése; 

f) a használat gyakorisága: a gyakran használt szavak, szimbólumok, betűk 

csoportosítása olyan módon, amely lehetővé teszi azok gyors és egyszerű 

elérését. Például a félkör alakban elhelyezett képek közül középre kerülnek 

azok, amit gyakrabban használ a személy, így pl. kézzel vagy fejmutatóval 

könnyen elérhető (vagy arra oldalra, amelyik oldalon szabadabb az egyén 

 
44 forrás: https://access.ecs.soton.ac.uk/blog/symboldictionary/tag/colour-coding/  
45 forrás: https://abhetzel.com/index.php/tag/fitzgerald-key/  

https://access.ecs.soton.ac.uk/blog/symboldictionary/tag/colour-coding/
https://abhetzel.com/index.php/tag/fitzgerald-key/
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mozgása). A „kommunikációs tárcába” is azokat szokták elhelyezni, ame-

lyekre a leggyakrabban szüksége van a személynek; 

g) a partner szempontja: az írott szöveg (de ha a képekhez felirat is tartozik, 

akkor az is) fordítva (is) rajta lehet a táblán („kijelzőn”), hogy könnyebben 

és gyorsabban olvashassa el a beszélgető társ, különösen, ha a partner még 

nem gyakorlott az AAK-eszköz használatában. 

 

11. feladat: 

1. Készítsen egy tematikus kommunikációs eszközt, amelyet egy, a barátai-

val való szombat esti szórakozás alkalmával használna, ha valami miatt 

átmenetileg egy hétre elveszítené a hangját! Próbáljon meg eltérni a ha-

gyományos „tábla” formától!  

 

2.2.4. A low-tech szimbolikus kommunikációs rendszerek költségei 

A low-tech kommunikációs rendszer tervezése és kivitelezése időt igé-

nyel, fejlesztése és fenntartása folyamatos feladat. Amikor az augmentatív és 

alternatív kommunikációval kapcsolatos finanszírozási kérdésekre gondolunk, 

hajlamosak vagyunk csak a költséges high-tech eszközök költségeire gondolni, 

talán azért is, mert kevés információ áll rendelkezésünkre az eszközök teljes 

skálájáról, és mert gyakran a család vagy a terapeuta készíti el, ami időt igényel. 

Az idő mellett, ami a szabadidőt jelenti, szükség van nyomtatásra, laminálásra, 

irodaszerekre, tépőzárra vagy kapocsra, stb., amelyek, különösen, ha igényesen 

és egyedire szeretnénk elkészíteni, pénzbe kerül. De az eszközt folyamatosan 

bővíteni kell, az elhasználódott részeket cserélni. Az eszközzel kapcsolatos „be-

fektetések” közül azonban az időt kell kiemelni, mert az időráfordítás nem csak 

az elkészítéséhez és a folyamatos bővítéséhez kell, hanem a használatának a 

megtanításához is (a személynek és az újabb és újabb partnereinek), a szükség-
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letek nyomon követéséhez (újabb felmérések), és a lelkesedés fenntartáshoz 

szükséges motiváláshoz is (Blackstone 1993 c).  

Az augmentatív és alternatív kommunikáció egyik technikája vagy rend-

szere sem jobb vagy rosszabb, mint a többi önmagában. Fontos, hogy az AAK 

használó rendelkezésére a megfelelő technológia álljon, legyen az high, medium 

vagy low technológia, amihez társuljon megfelelő támogatás és képzés, amely 

lehetővé teszi számára, hogy az AAK használójaként a lehető leghatékonyabban 

kommunikáljon. 

 

2.2.5. A low-tech szimbólumrendszerek felhasználása csúcstechnológiás (high-

tech) AAK rendszerekben  

Modern társadalmunkban az emberek egyre inkább csúcstechnológiájú 

(high-tech) berendezéseket használnak a mindennapi életben. A fogyatékosság-

gal élők számára is számos alkalmazás áll rendelkezésre arra, hogy a csúcstech-

nológiás eszközöket kommunikációs, tanulási, munkavállalási és szabad-

idős/rekreációs tevékenységeik során használják. 

A high-tech kommunikációs segédeszközöket olyan berendezésként hatá-

rozzák meg, amelyek elektronikusak, áramellátást igényelnek - akár elemről, 

akár hálózatról. A high-tech kommunikációs berendezések két fő kategóriába 

sorolhatók, amelyekből az egyik az elektronikus kommunikációs segédeszközök 

(dedicated communication aids), ami hagyományosan csak a felhasználó kom-

munikációját segítik elő. Az az alternatív megoldás, hogy egy számítógépre egy 

speciális kommunikációs segédprogramot telepítenek, egyre jobban terjed, pl. az 

érintőképernyős táblagépeket egyre gyakrabban használják az emberek kommu-

nikációjának elősegítésére. A másik fő típust a sokfunkciós számítógépek 

(computer based communication equipment) jelentik. 
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Az elektronikus kommunikációs segédeszközöket kizárólag a szóbeli be-

széd alternatívájának biztosítására vagy az egyén szóbeli beszédének kiegészíté-

sére tervezték. Bár egyes segédeszközök lehetővé tesznek további tevékenysé-

geket is, mint az írás, fő céljuk mégis az, hogy eszközökkel támogatva beszéd-

alapú kommunikációt tegyenek lehetővé. 

Ma számos kommunikációs segédeszköz forgalomban a piacon, de hogy 

melyiket érdemes választani, ahhoz különösen négy tényezőt kell figyelembe 

venni: a) a hozzáférést a rendszer tartalmához; b) a lehetséges kommunikáció 

típusát; c) a kimeneti módot; d) és a hordozhatóságot. 

 

a.) A rendszer tartalmához való hozzáféréshez az AAK használó két fő út-

vonalat használhat az eszközön, a közvetlen (direkt) vagy a közvetett (indirekt) 

kiválasztást léptetési technikával. A személy helyzete és a fizikai képességei 

fogják meghatározni, hogy melyik hozzáférési módot érdemes előnyben részesí-

teni. A közvetlen kiválasztás használata a használónak azt képességét jelenti, 

hogy az eszközön fizikai érintéssel választ ki valamit, ami lehet billentyűzet, 

érintőablak, esetleg membrán billentyűzet, amit a kiválasztást szolgáló területen 

a test bármely részével pl. láb, kéz, orr, stb. vagy valamilyen segédeszközzel, pl. 

fejmutatóval (fej- vagy állpálca, fejre szerelt optikai mutató vagy infravörös 

fejvezérlő egység) vagy szájpálcával érint meg. Ha az eszköz billentyűzettel 

működik, gyakran van lehetőség a billentyűk méretének a megváltoztatására, 

ami segíti, hogy a használó könnyebben és gyorsabban használhassa azt. Elter-

jedt, egyszerű és hasznos segítségek azok a billentyűzet borítók, amelyek a bil-

lentyűre irányítják az ujjakat, elkerülve, hogy a szomszédos billentyűt vagy egy-

szerre kettőt nyomjon meg a személy (28. ábra).  
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28. ábra Billentyűzet borító46 

 

A közvetett kiválasztás során a használónak aktiválnia kell a kommuniká-

ciós segédeszközhöz csatlakoztatott kapcsoló(ka)t, amivel kapcsolatban fontos, 

hogy tisztában legyünk azzal, hogy a kapcsolók szinte végtelen változatban áll-

nak rendelkezésre és személyre szabhatók. Például aktiválhatók mozgással vagy 

a test különböző részeivel kifejtett nyomással, hővel, fénysugár megtörésével 

vagy hanggal, vagy pneumatikus vezérléssel (szívás/puffadás). A leggyakrabban 

használt kapcsolók a következők47: 

➢ egyszerű kapcsolók: a kapcsolódoboz „fedelének” a megnyomásával 

működtethetők; 

➢ platform/gombkapcsolók: a használat feltétele, hogy meg kell nyomni 

egy nagy „fedelet” vagy gombot, de már a „fedél” bármely részének enyhe 

nyomása aktiválja a kapcsolót. (29. ábra) 

➢ nyakláncra szerelt gyöngykapcsoló, amelyet az állal vagy az arccal való 

megnyomás aktiválja a kapcsolót; 

➢ fejkapcsolók: a kerekesszék fejtámlába vannak szerelve csak az egyik 

vagy mind a két oldalra; 

 
46 forrás: https://openassistive.org/item/aac-keyguards-anf/  
47 A kapcsoló hozzáférésről részletesebben a 2.2.6. (A kapcsolók kérdései) fejezetben lesz szó. 

https://openassistive.org/item/aac-keyguards-anf/
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➢ nyomókapcsolók és joystickok: fogantyú vagy lemez megnyomásával 

működtethetők (30. ábra); 

➢ mozgó kapcsolók és rugós rudak; a használó bármilyen irányba megüthe-

ti a kapcsolót, ami aktiválódni fog; 

➢ szívó és fújó kapcsolók: használatához jó légzésszabályozás szükséges; 

(9-10. video) 

➢ nyelvkapcsolók; 

➢ hangvezérelt kapcsolók: nagyon látványosan működnek, de nehéz beállí-

tani a megfelelő érzékenységet a változó környezeti zajszint miatt.  

 

 

29. ábra platform/gombkapcsolók48 

 
48 forrás: https://www.liberator.co.uk/products/switches  

https://www.liberator.co.uk/products/switches
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30. ábra Joystickok49 

 

            

9. video50       10. video51 

 

Korábban a kommunikációs eszközöket kifejezetten közvetlen kiválasz-

tásra vagy közvetett léptetési technikára tervezték, de az elmúlt években a gyár-

tók gyakran kombinálták a kétféle hozzáférési módot egyetlen eszközként. Az 

ilyen eszközökhöz szükséges „kombinált” kapcsolók nagyobb rugalmasságot 

tesznek lehetővé a használók számára azzal, hogy különböző hozzáférési módo-

kat választhat a kommunikációs eszköz használata során. A választás lehetősége 

bármikor fontos, de akkor sem kell új kapcsolóhasználatot, esetleg új eszköz 

használatát megtanulni, amikor idővel a használó fizikai képességei javulnak 

vagy romlanak.   

 
49 forrás: https://www.sunrisemedical.eu/powered-wheelchairs/switch-it/mini-proportional-

joysticks  
50 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=TI7SO_xAx9c  
51 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=fFi5_ctNFl0  

https://www.youtube.com/embed/TI7SO_xAx9c?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/fFi5_ctNFl0?feature=oembed
https://www.sunrisemedical.eu/powered-wheelchairs/switch-it/mini-proportional-joysticks
https://www.sunrisemedical.eu/powered-wheelchairs/switch-it/mini-proportional-joysticks
https://www.youtube.com/watch?v=TI7SO_xAx9c
https://www.youtube.com/watch?v=fFi5_ctNFl0
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 Maga a kiválasztás különböző típusú rendszereken, leggyakrabban szim-

bólum/ikon vagy szöveg alapú rendszereken történik. A szövegalapú rendszerek 

általában az ábécé betűinek és számainak szabályos formáját használják. A be-

tűknek a megjelenítése lehet a számítógép billentyűzetén látható „QWERTY” 

sorrend, vagy abc szerinti elrendezés, esetleg olyan, amely a nyelv betűinek elő-

fordulási gyakoriságán alapul. A szimbólum/ikon alapú rendszerekben a kom-

munikációs segédeszközök tervezői gyakran kombinálják a szöveg és a szimbó-

lum/ikon alapú rendszereket azért, hogy a használójának választási lehetősége 

legyen.  

 

b.) A kommunikációs segédeszközök kimenete egy másik fontos tényező, 

amelyet figyelembe kell venni az eszköz kiválasztásakor. A vizuális kimenet egy 

vizuális megjelenítő egységét, például egy kis képernyőt, és az üzenetek nyom-

tatott példányát jelenti. A képernyők és nyomtatók lehetnek beépítettek („fedél-

zeti”), vagy külsőleg csatlakoztathatók a kommunikációs segédeszközhöz. A 

vizuális kijelző láthatósága (különösen eltérő fényviszonyok esetén) függ a ki-

jelző méretétől és attól, hogy hány sor/karakter jelenik meg egyszerre a kijelzőn.  

A beszéd kimenetnek két típusa létezik, a digitalizált és szintetikus. A di-

gitalizált beszéd valódi hang, amelyet kommunikációs segédeszközbe rögzíte-

nek. A digitalizált beszéd előnye, hogy az eszközhasználóhoz jobban illeszkedő 

nyelv, nyelvjárások, valamint különböző korú és nemű beszélőnek a hangja fel-

használható, talán ezért is a használók jobban szeretik. A digitalizált felvétel 

lehetővé teszi a használó vagy segítője számára környezeti hangok (pl. ajtón 

kopogás, ajtócsengő) használatát is. A digitalizált beszéd legfőbb hátránya, hogy 

a használónak állandó szókinccsel kell dolgoznia, mivel nem tud új üzeneteket 

létrehozni és tárolni önállóan, cserélni csak akkor tud, ha másoktól segítséget 
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kap. Technikai hátránya, hogy a digitalizált beszéd sok memóriát foglal el egy 

eszközben. 

A szintetikus beszéd a számítógép által generált beszéd, amelyhez a nem-

zetközi kereskedelemben sokféle szintetikus beszédet előállító program, eszköz 

kapható. A szintetikus beszéd előnye, hogy kevesebb memóriát használ, mint a 

digitalizált, nyílt végű, ezért korlátlan számú új üzenet írását teszi lehetővé, amit 

maguk a használók is megtehetnek, ha képesek írni. Hátránya, hogy bonyolul-

tabb és időigényesebb lehet egy szintetikus beszéddel rendelkező eszköz prog-

ramozása, mint egy digitalizálté, és néha a kiejtés nem 100%-os pontosságú (bár 

a legtöbb rendszer ma már rendelkezik „kiejtési beállítás” lehetőséggel). 

Egyre népszerűbbek a különböző típusú beszédkimenetek kombinálása 

egy adott kommunikációs segédeszközben, ami választási lehetőséget kínál a 

használónak, például a különböző üzenetek vagy üzenettípusok hangsúlyozásá-

ra. A kommunikációs segédeszköz kiválasztásakor fontos figyelembe venni a 

beszédkimenet tisztaságát, az adott nyelv hangjainak a korrekt ejtését, hogy ké-

pes-e női/férfi, esetleg gyermekhangot adni, a hangmagasság variációit, stb. a 

legjobb megértés, a közlés személyességének a megteremtése érdekében. 

 

c.) A kommunikációs segédeszközök visszajelző funkciója az AAK használó 

támogatását szolgálja. A visszajelzés történhet hanggal, taktilis ingerrel és fény-

nyel. A hallási visszajelzés főként kattintó vagy sípoló hanggal jelzi, amikor pl. 

a billentyűzeten megnyomnak egy gombot (hasonló funkció van a mobiltelefo-

nokon és a táblagépeken is). A tapintható visszacsatolás, pl. a használó a billen-

tyűt lenyomva tartva egy határozott kattanást érez, amikor aktiválódik a billen-

tyű, is segíthet érzékelni, hogy sikerült a kiválasztás és tovább léphet a követke-

zőre. A taktilis kategóriába tartozik a rezgés is a gombok megnyomásakor, ami a 

többségi társadalom számára szintén ismert funkció a telefonokon és a táblagé-
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peken.  A vizuális visszajelzés a szkennelő rendszer fényeit használja, hasznos 

formája az „ikon-előrejelzés” funkció, ami úgy működik, hogy az AAK haszná-

ló összeállítja az üzenetet, majd egy újabb gombnyomásra a „lehetséges” gom-

bok (azaz azok a gombok, amelyekhez üzenetek vannak csatolva) felgyulladnak, 

hogy láthassa és ellenőrizhesse a használója az összeállított üzenetét. Az „ikon-

előrejelzés” kevésbé terheli meg a használó memóriáját, és felgyorsítja, de még 

inkább pontosabbá teszi a kiválasztást. 

 

d.) A hordozhatóság és a szállíthatóság kérdése fontos gyakorlati szempont 

a használó számára. A technológia fejlődésével egyre nagyobb a kínálat a kü-

lönböző formájú, méretű és súlyú berendezésekből, de fontos szem előtt tartani, 

hogy a kommunikációs segédeszköz valóban hordozható, vagy csak szállítható. 

Ha célunk olyan eszközök biztosítása, amelyek elősegítik az egyén önállóságát a 

mindennapi életben, szükséges, hogy a használó önmaga is el tudja vinni vagy 

szállítani a segédeszközt. A kiválasztásban alapvetőszempont, hogy a személy, 

aki használni fogja az AAK-eszközt, valamilyen segédeszközzel, de önállóan jár 

vagy kerekesszékkel közlekedik. 

A hordozhatósági problémákat a kommunikációs segédeszközök gyártói 

úgy (is) próbálják kiküszöbölni, hogy a rögzítéshez speciális kiegészítőket aján-

lanak, hogy az eszköz pl.  a kerekesszékes személyeknek is hordozható legyen, 

de a közlekedést ne akadályozza. Talán nehezebb a hordozhatóság biztosítása 

azok számára, akik valamilyen módon, de járnak. Számukra a tervezők külön-

böző formájú és méretű hordtáskákat kínálnak, beleértve a derékon hordható 

táskákat is. Néha komoly visszatartó erő a kommunikációs segédeszköz sikeres 

használatában, ha a használó nem tudja magával vinni és szükség esetén hasz-

nálni a segédeszközt pl. vásárlás közben, vagy az iskolában, amikor egy másik 

terembe kell menni a következő órára. A tervezők és a gyártók kifejezetten ilyen 
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céllal készítenek kisméretű, könnyű eszközöket a számukra (pl. Cameleon CV, 

DynaMyte, DynaVox)  

 

2.2.6. A kapcsolók kérdései  

Sok súlyos kommunikációs zavarral küzdő és súlyos mozgássérülést 

személy számára a közvetett hozzáférési módszerek, például a keresés-

kiválasztás (scanning) az egyetlen módja a technológia használatának. A lépte-

tési technikával történő közvetett kiválasztáshoz a használónak aktiválnia kell a 

kommunikációs segédeszközhöz csatlakoztatott kapcsolót vagy kapcsolókat. A 

közvetett kiválasztás folyamatában a siker egyik kritikus pontja a kapcsolók 

milyensége és használatának a módja, kérdések a következő szempontokkal 

kapcsolatban merülnek fel: 

a) a használó motoros képességei és a pozícionálás; 

b) a kapcsolásra alkalmas testrész kiválasztása; 

c) a kapcsoló elhelyezése és felszerelése; 

d) a kapcsoló mérete; 

e) a kapcsoló visszajelzése; 

f) a használó irányító szerepe. 

 

a) A használó motoros készségei és a pozicionálás 

A legtöbb AAK-használó a különböző tevékenységek során naponta több-

ször is változtat(hat)ja a pozícióját. A közvetett hozzáférési módszerhez a hasz-

nálónak kényelmes helyzetben kell lennie, amelyben biztonságban is érzi magát, 

miközben az eszközre megfelelően rálát, másokkal pedig szemkontaktust tud 

felvenni. A multidiszciplináris teamnek meg kell találni a legmegfelelőbb pozí-

ciót és ülést, hogy maximalizálja a mozgáskiterjedését és biztonságát, amihez 
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szükség lehet speciális pozicionáló segédeszközökre (pl. sínekre, kar-, kéz-, fej-, 

lábtámaszra, kapaszkodóra, rögzítésekre, stb.) 

 

b) A kapcsolásra alkalmas testrész kiválasztása 

A kapcsoló helyének kiválasztásakor olyan helyet kell választani, amelyhez 

a használó a lehető legkönnyebben hozzáfér. A test különböző részeit sorra véve 

először a kéz és az ujjak lehetőségét kell mérlegelni, mivel ezekkel lehet a leg-

inkább az általános gyakorlatnak megfelelő helyen elérni a kapcsolókat, majd a 

fejet, a vállat, a könyököt, a lábat, a térdet kell megvizsgálni. Szóba jöhet még a 

nyelv, az arc és áll is, amelyek használatához ma már gyártanak speciális kap-

csolókat.  

 

c) A kapcsoló elhelyezése és felszerelése 

A kapcsolóhasználatra legalkalmasabb testrész már befolyásolja, hogy a 

kapcsolónak hol lehet a helye, amihez ki kell találni, hogy hogyan lehet azt rög-

zíteni a lehető legegyszerűbben. A rögzítéshez gyakran elég egy darab tépőzár, 

ami elég ahhoz, hogy az eszközön a kapcsoló fixen és biztonságosan álljon. A 

kerekesszékekre szerelhető „tálcák” alkalmasak arra, hogy felülre (kézzel való 

kapcsoláshoz) vagy alulra (térddel való kapcsoláshoz) rögzítve használható le-

gyen a kapcsoló. A fejtámlákra felhelyezhetőek a fejkapcsolók, a karfák belső 

részén pedig a kart vagy a combot lehet használni. Ha az AAK használó eszkö-

zén (kerekesszékén) nincs megfelelő hely, akkor speciális, gyakran többcsuklós 

karokat lehet alkalmazni, amelyek segítségével a szükséges helyzetbe lehet for-

gatni és hajlítani az AAK eszközt. 
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d) A kapcsoló mérete 

Az AAK-használó számára alkalmas lehető legkisebb méretű kapcsolót kell 

megkeresni, amelyhez a használó hozzáférhet, hogy a kapcsoló nagy mérete ne 

zavarja pl. más eszköz elhelyezését, amire a személynek még szüksége lehet. A 

kapcsoló helye, pontosabban a kapcsolásra alkalmas testrész azonban befolyá-

solja, hogy milyen méretűre van szükség ahhoz, hogy könnyen lehessen kap-

csolni, illetve a kapcsolást érzékelje a személy. 

 

e) A kapcsoló visszajelzése 

A hatékony eszközhasználathoz szükséges felmérni, hogy az AAK haszná-

lónak szüksége van-e valamilyen visszajelzésre a kapcsoló aktuális működésé-

ről. Elég-e, ha csak megnyomja a kapcsolót vagy ezt vissza kell jelezni a számá-

ra fénnyel, hanggal vagy taktilisan érzékelhetően (kattanással, sípóló hanggal)? 

Az akusztikus és a vizuális visszajelzés típusai viszonylag ismertek, de keveseb-

ben tudják, hogy az ún. taktilis jelzés során némi „ellenállás” érezhető a kapcso-

ló megnyomásakor.  

 

f) A használó irányító szerepe 

A kapcsoló elhelyezésének meghatározása után foglalkozni kell azzal, 

hogy az AAK használó ura legyen a kapcsolónak, azaz a szándékának megfele-

lően működtesse. A működtetés egyik feltétele, hogy az AAK használó a megfe-

lelő pillanatban nyomja meg és engedje el a kapcsolót, hogy a mozdulatokat a 

szükséges ritmusban végezze el. Mindenki járt már úgy, hogy túl hamar nyomta 

meg a számítógép egerét, hogy a kijelölésnél túl hamar felengedte az ujját, vagy 

a mobiltelefonon a hosszú magánhangzók írásához nem tudta „nyomni” és moz-

gatni egyszerre az ujját a kijelzőn. Hasonlókészségeket kell elsajátítania az AAK 

használónak, ki kell várni a pillanatot, hogy mikor nyomja meg és mikor enged-
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je el a kapcsolót, tudnia kell, meddig nyomja a kapcsolót és hogy hogyan műkö-

dik az. Kisgyerekeknek és súlyosabb értelmi fogyatékosoknak meg kell tanítani 

a kapcsolóhasználathoz szükséges ok-okozati összefüggést, amihez használni 

lehet a zenét vagy a fényeket (ki-bekapcsolása) vagy a gyerekeket általában el-

bűvölő mozgó játékokat. A forgalmazók kínálnak plüss állatfigurákat (kutya, 

malac, kacsa, stb.), amelyek mozognak és hangot is adnak (11. video), hasonló-

an az egyszerűbb távirányítós autókhoz. Érdekesek azok az eszközök, amelyek 

azoknak a játékoknak a továbbfejlesztett vagy a személyre adaptált változatai, 

amelyeken, ha megnyom egy gombot, akkor pl. egy állat előugrik. A gyerekeket 

nem csak motiválják ezek az eszközök, hanem közben fejlődik a figyelmük, 

megértik és begyakorolják a kapcsoló használatát, és élvezni fogják, hogy a 

kapcsolókkal más típusú döntéseket is hozhatnak, választhatnak és közölhetnek.    

 

 

11. video52 

 

 

 
52 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Z9emLXbGeso&t=15s  

https://www.youtube.com/embed/Z9emLXbGeso?start=15&feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=Z9emLXbGeso&t=15s
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2.3. Számítógépes kommunikációs berendezések 

A számítógépes kommunikációs segédeszközök főleg olyan szoftverekből 

állnak, amelyek a számítógépet kommunikációs segédeszközzé alakíthatják, de 

továbbra is megmarad a hagyományos számítógépfunkciója. Számos oka lehet 

annak, hogy a kommunikációjában akadályozott személy a számítógépes kom-

munikációs rendszer használata mellett, nem pedig egy speciális AAK-eszköz 

mellett dönt. Oka lehet, hogy a háztartások nagy részében már van számítógép, 

és az emberek már ismerik azt. De oka lehet a „többfunkcióság” is, azaz akiknek 

a hagyományos számítógép funkciókra szüksége van, de szüksége van egy AAK 

rendszerre is, szeretnék e kettőt egy berendezésben elérni, amivel csökkenthető 

a felszerelés mennyisége (valamint a tárolása, a költségei, a szervizelése, az 

együttes használat nehézségei). De fontos indok az is, hogy a high-tech AAK 

eszközök szoftvervezéreltek, a használói igények változásával könnyebb frissí-

teni vagy megváltoztatni a rendszert. 

A számítógépes kommunikációs rendszerek hátránya, hogy gyakran nem 

hordozhatók, az akkumulátor élettartama gyakran gyenge, ami korlátozza a hor-

dozhatóságot, kevés kész programozott szókincscsomag áll rendelkezésre, de 

nem elfelejtendőek a speciális technikai problémák vagy akadályok sem. Ma 

már számos kommunikációs rendszer áll rendelkezésre a PC-alapú számítógép-

hez és az Apple Macintosh számítógépekhez.  
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3. A technológia és az egyén igényeinek a találkozása 

A súlyos kommunikációs zavar minden korosztályt érinthet, gyermekeket, 

serdülőket és felnőtteket, akiknek a nehézségei lehetnek veleszületettek (szüle-

téstől fogva tapasztalható), szerzett (későbbi években jelent meg) vagy degene-

ratív (progresszív jellegű). Azoknak, akik olyan súlyos kommunikációs nehéz-

ségekkel küzdenek, hogy sérülnek a tanulást befolyásoló pszichikus funkcióik, 

az életminőségük, az augmentatív és alternatív kommunikáció óriási lehetőséget 

jelenthet egy teljesebb élethez. 

AAK-val kapcsolatos területek, a tudomány és a technológia rohamos fej-

lődése miatt az AAK használókkal foglalkozó szakemberek azzal a nehéz di-

lemmával kerülnek szembe, hogy melyik AAK eszköz, AAK rendszer lenne a 

legmegfelelőbb, ami kielégítheti a személy igényeit és szükségleteit. A döntés 

annál is nehezebb, mert sok tényezőt kell szem előtt tartani és mérlegelni, pl. 

pénzügyi korlátok és finanszírozás, a szakember tapasztalatai, az új fejlesztések 

ismerete és elérhetősége az AAK használó egyedi jellemzői mellett. A sok 

szempont közül, mint a hatékonyság feltételei közül, most három alapvetőt eme-

lünk ki, amelyek a további szempontokra is hatással van: a) a szükségletek, az 

igények és az egyén lehetőségeinek a felmérése (AAK profil); b) a multidiszcip-

lináris team; c) kipróbálás és adaptáció. 

 

a) A szükségletek, az igények és az egyén lehetőségeinek a felmérése (AAK 

profil) 

A vizsgálati, értékelési folyamat fontos eleme annak, hogy a szakember 

megfelelő technológiát tudjon ajánlani az AAK használó számára. A személy 

kommunikációs képességeinek diagnosztikája hosszú folyamat, soha nem egy-

szeri alkalom, előre meg nem határozható, mert az időszak hossza számos té-
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nyezőtől függ, de a multidiszciplináris értékelés elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

szakember összegyűjtse az ügyfélre vonatkozó minden lényeges információt. 

 

b) A multidiszciplináris team53 feladatai 

A megfigyelés, a vizsgálat és a tervezés egy multidiszciplináris team fel-

adata, de fontos, hogy a team egyik tagja koordinálja az információk összegyűj-

tését, aki azonban nem feltétlenül mindig a logopédus vagy az AAK szakembe-

re. Az értékelési folyamat elején, a multidisszciplináris team által összegyűjtött 

információk a következők: 

➢ verbális és a nonverbális kommunikációs elemek megértésének képessége; 

➢ kifejező képesség, beleértve a nem verbális kommunikációt is; 

➢ kommunikációs környezet (gondozók, szakemberek, család, stb.); 

➢ motiváció a kommunikációra; 

➢ tanulási képesség (pszichikus funkciók, az intellektus szintje és jellemzői); 

➢ ülés/ültetés és pozicionálás; 

➢ nagy- és finommozgás; 

➢ hallás és látás funkciói; 

➢ érzelmi állapot és viselkedés; 

➢ Az értékelés (vizsgálat) formálisan és informálisan történik különböző hely-

zetekben, több(féle) szakemberrel, tesztekkel és „listákkal”. A közvetlenül 

értékelhető és értékelendő területek a következők: 

➢ hallási és vizuális észlelési képességek; 

➢ memória és felidézés; 

➢ döntés és választás képessége; 

➢ kommunikáció kezdeményezése; 

 
53 A multidiszciplináris teamről olvasható még az 1.5.3. (Az AAK integrálása: hogyan legyen 

része az oktatásnak és a mindennapi életnek?) fejezetben 
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➢ váltás képessége; 

➢ vizuális követés képessége; 

➢ a berendezés és eszköz elhelyezhetősége; 

➢ szimbolikus megértés, kognitív képesség (pl. szekvencia, csoportosítás); 

➢ olvasástudás, írástudás; 

➢ használ-e már valamilyen AAK- eszköznek minősíthető eszközt. 

 

c) Kipróbálás és adaptáció 

Miután az értékelés kezdeti része megtörtént és az információkat összegyűj-

tötték a szakemberek, a személy kipróbálja azokat az eszközöket, rendszereket, 

amelyek hasznosnak bizonyulhatnak a számára. Előfordulhat, hogy módosításo-

kat kell végrehajtani a hardveren, a szoftveren, vagy éppen ki kell találni, hogy 

fizikailag hogyan tudja az eszközt ténylegesen használni majd a személy. A 

rendszer előzetes kiválasztásakor a következő tényezőket kell figyelembe venni: 

➢ kommunikációs elemek jellege (szöveg, képek vagy szimbólumok, tárgyak); 

➢ a szókincs kiválasztása,  

➢ a tábla vagy a könyv mérete; 

➢ mobilitás (hordozható vagy rögzített eszköz); 

➢ bemeneti rendszer (közvetlen kiválasztás vagy kapcsoló használata); 

➢ kimeneti rendszer (vizuális kijelző, hangszintetizátor vagy nyomtató); 

➢ szoftvercsomag (ha szükséges); 

➢ szervizelés, javítás lehetősége (ha majd szükséges); 

A folyamat következő lépésében a szakember javaslatot tesz, hogy milyen 

szintű technológia használata lenne célszerű (low-tech vagy high-tech, esetleg a 

köztes medium tech). Az alacsony technológia leggyakrabban használt rendsze-

rei pl. a gesztus nyelv, a Makaton, a képeket, szimbólumokat, fényképeket 

és/vagy írott kifejezéseket tartalmazó kommunikációs tábla/mappa/E-Tran keret, 
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abc. Idesorolhatók a kapcsolók, amelyek bizonyos fokú környezeti ellenőrzést és 

függetlenséget tesznek lehetővé és az egyszerű rögzített hangkimeneti eszközök, 

amelyek korlátozott számú üzenetet tartalmaznak (pl. BigMack, SpeakEasy). A 

high-tech eszközök bemenete lehet pl. „qwerty”, vagy abc rendben elhelyezett 

billentyűzet és/vagy képek, fényképek, szimbólumok és/vagy írott szavak, a 

kimenete lehet nyomtatott, vizuális és/vagy beszéd. A beszéd lehet digitálisan 

rögzített emberi hang vagy szintetizált hang az eszköztől függően. 

A személy számára ajánlott AAK rendszer kiválasztása után elengedhetet-

len a megfelelő támogatás és képzés, hogy a AAK használó és a környezete va-

lóban használják is az eszközt. A célokat meg kell határozni, a felhasználás stra-

tégiáját meg kell beszélni, és meg kell állapodni a személlyel kapcsolatban álló 

gondozókkal, szakemberekkel és családtagokkal. A felhasználási stratégia része, 

hogy a kiválasztott kommunikációs eszköz bevezetése előtt szükség lehet arra, 

hogy bizonyos, az eszközhasználathoz szükséges képességek és készségek meg-

felelő szintűek legyenek, pl. a figyelmi koncentráció; az ok -okozati összefüggé-

sek megértése; a szem-kéz koordináció; a reakció sebessége; szemkontaktus 

felvétele és megtartása; vizuális észlelés, azaz a felhasználó személy speciális 

„képzése”. 

A képzésre szüksége van mind a használónak, mind pedig a használó kör-

nyezetében lévő fontosabb partnereknek vagy segítőknek. A használó és segítője 

(segítői) számára az elsődleges képzési igény az, hogy a kommunikációs segéd-

eszköz használatával kapcsolatos alapvető működési kompetenciák birtokába 

kerüljenek. A szükséges tudásnak magában kell foglalnia az adott kommuniká-

ciós berendezések üzemeltetésére vonatkozó utasításokat, valamint a berendezé-

sek karbantartását és töltését. Fontos lehet egy „kulcsszemély kijelölése”, aki 

felelős lesz a berendezés karbantartásáért, aki lehet akár maga a használó, vagy 

a segítője is. 
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A közreműködők lehetnek a szülők, a házastársak, más családtagok vagy a 

gondozók, a terapeuták, a pedagógusok, a munkatársak. A gondozók, a terapeu-

ták, de akár a pedagógusok vagy a munkatársak is, éppen a helyzetükből faka-

dóan több AAK használóval is együtt dolgozhatnak, ami előnyös a képzésük 

szempontjából. Bármely új technológia bevezetése az egyén környezetébe elke-

rülhetetlenül változásokat okoz és igényel. A romló állapotú személyeknek, 

vagy akik hirtelen elveszítették a beszédképességüket, és kommunikációs tech-

nológiára (AAK) kell támaszkodniuk, a pszichés alkalmazkodáshoz időt igé-

nyelnek. A veleszületett beszédproblémákkal küzdő egyének és családtagjaik 

számára az augmentatív kommunikációs segédeszköz elfogadása lehet, hogy azt 

is jelenti, hogy elfogadják (felismerik), hogy a családtagjuk beszéde valószínű-

leg nem fog jelentősen javulni, ami érzelmileg megviselheti őket. De bármikor 

és bármilyen okból is kezdődik el az AAK eszköz használata, a használónak, a 

családnak és a barátoknak is időre van szükségük ahhoz, hogy hozzászokjanak a 

kommunikációs eszköz használatához.  

A kommunikációs akadályokkal küzdő személyen kívül a környezetének 

is meg kell birkóznia azzal, hogy az AAK eszközöknek megvannak a maguk 

korlátai. Az eszközök használata a hagyományos kommunikációhoz képest csak 

jelentősen lassúbb kommunikációs folyamatot tesz lehetővé, az elképzelések 

kifejezésére rendelkezésre álló szókincs korlátozottabb (különösen azok érzéke-

lik ezt, akik meglévő beszédkészségüket veszítették el). A kommunikációs se-

gédeszköz sikeres felhasználásához a képzés mellett elengedhetetlen a (pszicho-

lógiai) tanácsadás, hogy minden érintett képes legyen megküzdeni az állapot 

okozta helyzettel, a változásokkal és az eszköz okozta másfajta változásokkal. 

A technológia jelentős hatással lehet a kommunikációs zavarokkal küzdő 

emberek életére. A csúcstechnológia használata sok ember számára előnyös 

lehet, de a high-tech kommunikációs rendszer biztosítása nem biztos, hogy min-
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denki számára megoldást jelent. Az egyén kommunikációs kompetenciájának a 

maximalizálása érdekében szükség lehet low-tech rendszerekre is, mint tartalék 

rendszerre és/vagy a high-tech kommunikációs eszközökkel kombinálva. 

A képzés a betanítás után nem érhet véget, már csak azért sem, mert az 

IKT-alapú eszközöket időről időre frissíteni kell, de az AAK használó igényei-

hez is folyamatosan alkalmazkodni kell. Adott használóval kapcsolatban a kép-

zésnek ismétlődőnek és folyamatosnak kell lennie, mert a kommunikációjában 

akadályozott, eszközt használó személy, legyen gyermek, fiatal vagy felnőtt, 

újabb és újabb olyan személyekkel találkozik, akik részei lesznek a mindennapi 

életének. Új pedagógus vagy iskolai asszisztens érkezik az iskolába (osztályba), 

a lakóotthonok személyzete változik, van, aki elmegy, és érkeznek új gondozók. 

A valamilyen otthonban vagy önállóan, de segítséggel élők hétköznapjaiban sok 

gondozó, önkéntes van jelen egyidőben, akikkel kapcsolatban fontos, hogy 

mindannyian kapjanak képzést, hogy az eszközt valóban használják. Az eszköz 

használatára vonatkozó képzés történhet közvetlen beavatkozás formájában a 

személlyel vagy demonstrációval a személy, a gondozói és a szakemberek szá-

mára.  

Egyénenként eltérő, hogy maga a személy és a kommunikációs partnereik 

(akik lehetnek igen sokan is) milyen mértékű és jellegű támogatást igényelnek, 

de elengedhetetlen, hogy bizonyos típusú támogatást a kezdetektől mindenki 

megkapjon. Ez utóbbira azért is van szükség, mert az AAK-eszköz gyakran 

azért hibásodik meg, mert a használója és a segítői nem megfelelően használják, 

nem ismerik elég jól az eszközt. A támogatás különféle formában nyújtható. 

Vannak, akik rendszeres és viszonylag hosszú ideig igényelhetik a támogatást és 

tanácsot a kommunikációs segédeszköz használatával kapcsolatban is, nem csak 

az esetlegesen felmerülő mechanikai problémákkal kapcsolatban. De vannak 

olyanok, akik a betanítás után csak ritkán és alkalmilag kérnek segítséget. Min-
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denképpen érdemes a családot úgy is felmérni, hogy milyen kompetenciákkal 

rendelkeznek egy IKT eszköz működtetéséhez és az esetleges problémák meg-

oldásához. 

Amikor az AAK használó gyakorlottá válik az eszköz használatában, és az 

érintett gondozók, szakemberek megértik, hogy támogassák és hogyan támogas-

sák a használót, a multidiszciplináris team közreműködése fokozatosan csök-

kenthető. 

 

12.  feladat: 

1. Készítsen mérleget az asztali számítógép, a laptop, a táblagép és a mobil-

telefon használatának az előnyeiről és a hátrányairól (mérete, használati 

ideje, a kijelző mérete, léptetés, stb.)! 

 

 

 

4. A kommunikációs kompetencia alapjainak fejlesztése fiatal gyermekek 

esetében 

A szülők körében, akiknek a kisgyermeke pl. súlyosan mozgássérült, és 

akinél korán felismerhető, hogy valamilyen augmentatív és alternatív kommuni-

kációt igényelnek (fognak igényelni), sokáig fel sem merül a kérdés, mikor 

kezdje el az AAK megtanulását. Pedig kulcsfontosságú a kérdés abban a tekin-

tetben, hogy mikor és mennyire válik végül kompetens kommunikálóvá a gyer-

mek, ők maguk hogyan és milyen teljességgel tudnak beszélgetni vele. Amikor 

végül a szülők szakemberhez fordulnak, van néhány megfontolandó kérdés, 

amelyek dilemmát okozhatnak mind a szakembereknek, mind az érintett csalá-

doknak. Minden terapeuta vonakodik attól, hogy egy kisgyermekről kijelentse, 
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hogy a gyermek nem lesz képes kielégítően beszélni, de a szülők sem akarják 

feladni azt a reményüket, hogy gyerekük beszélni fog, hogy a beszélő környeze-

tüknek beszéddel lesz egyenrangú tagja. Ennek ellenére vagy ezzel együtt is 

fontos az AAK programok korai megkezdése: 

➢ mielőtt a gyermek kimaradna a gazdag nyelvi és interakciós élményekből; 

➢ mielőtt frusztrálttá válna amiatt, hogy képtelen kielégítő szinten megértetni 

magát; 

➢ mielőtt megszokja és felveszi a passzív résztvevő szerepét. 

Az AAK szakemberek hisznek abban, hogy ha a gyermek a korai élet-

korban elkezdi elsajátítani az AAK technikákat, az segít az olyan készségterüle-

tek kiegyensúlyozottabb fejlődésében is, amelyek a beszélt nyelv fejlődését is 

segítik.  

Janice Light (1989) szerint a kommunikációs kompetencia négy fő ösz-

szetevőből áll: 

➢ Nyelvi kompetenciából, ami az anyanyelv megfelelő elsajátítását (szókincs és 

grammatika), valamint az AAK rendszer működéséhez szükséges kódok (pl. 

jelek vagy szimbólumok) elsajátítását, a nyelvi fejlődést, a szimbolikus meg-

értést jelenti. A nyelvi kompetencia alatt fontosnak tartjuk a szimbolikus 

megértés fejlődését, mivel ez befolyásolni fogja a megfelelő augmentatív 

rendszer kiválasztását (DeLoache 1987).  

➢ Folyamat kompetencia, ami a rendszer működtetéséhez szükséges technikai 

készségek elsajátítását, azaz az üzenet jelzéséhez vagy bizonyos eszközfunk-

ciók (mutatás, aláírás, vizuális léptetési, kapcsolók kezelése, kurzorok vezér-

lése, szerkesztés stb.) működtetéséhez szükséges motoros és kognitív készsé-

geket, az ok-okozat megértését , a mozgásszabályozást, a beszédfeldolgozá-

sát, a tekintet adekvát használatát, a léptetési technika használatának képes-
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ségét és a kapcsoló használatának a képességét jelenti. (Light ezeket együtte-

sen funkcionális tudásnak és az interakcióra való képességnek tekinti.) 

➢ Szociális kompetencia, ami a kommunikáció szociális szabályainak a készsé-

geit és a szabályok ismeretét (pl. szemkontaktus létrehozása, a beszéd és a 

hallgatás egyensúlyának megtartása, a kommunikáció különféle célokra való 

felhasználása: társalgás, kérés, válaszadás, visszautasítása, stb.), az igen-nem 

jelzés képességét jelenti. Minden nem, vagy csak alig beszélő gyermek, fiatal 

és a felnőtt esetében folyamatos cél a beszédmotiváció kialakítása, fejleszté-

se, vagy éppen szinten tartása. Gyerekeket korábban a hangrögzítő magneto-

fonokkal, diktafonokkal, majd a telefonokkal, a gyerek hangadásáról készített 

felvételekkel motiváltuk, napjainkban pedig a sokkal szórakoztatóbb plüssfi-

gurák azok, amelyekkel néhány másodperces felvételek készíthetőek (12. vi-

deo).  

 

 

13. video54 

 

➢ Stratégiai kompetencia, ami a partnerrel szembeni rugalmasságot és a kom-

munikációs stílus adaptálását (pl. a kommunikációs segédeszköz hangerejé-

 
54 forrás: https://www.youtube.com/watch?v=7YtRFo_bzn8  

https://www.youtube.com/embed/7YtRFo_bzn8?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=7YtRFo_bzn8
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nek a fokozása a nagyszülő miatt), a beszélgetés és a valaminek az elmagya-

rázása (pl. az AAK eszköz/módszer, a hangkimenetes kommunikátorral kér-

ni, hogy a partner vegye elő a beszélő a kommunikációs könyvét vagy a 

kommunikációs tábláját) folyamatára, az ellentmondásra való képességeket 

jelenti. A stratégiai kompetencia korai készségei magukban foglalják annak 

az elősegítését, hogy szükség esetén könnyen át lehessen lépni az egyik 

kommunikációs módból a másikba, az interakció kezdeményezésének képes-

ségét és annak megértését, hogy néha szükséges tisztázni „tartalmakat” a 

partner számára (mint ahogyan az történik a hagyományos kommunikáció so-

rán is).  

4.1. Az olvasási készség fejlődésének a fontossága kisgyermekkorban 

Pierce és McWilliams (1993) valamint Light, Binger és Kelford-Smith 

(1994) arra a fontos dologra hívják fel a figyelmet, hogy a korai életévekben a 

rendszeres mesehallgatás, a meséskönyvek nézegetése nem csak a tipikusan 

fejlődő gyermekek nyelvfejlődésére és a későbbi olvasási képességeire van erős 

befolyással, de a valamilyen fogyatékossággal, kommunikációs nehézségekkel 

küzdő kisgyermekekére is. Hozzáteszik, hogy a meseolvasásnak, mint tevékeny-

ségnek a hatását a körülvevő társalgási interakciók minősége erősíti vagy gyen-

gíti.  

Light, Binger és Kelford-Smith (1994) szerint a mesekönyv olvasása az 

óvodáskorú gyermekek következő képességeit fejleszti, ami valójában úgy ér-

telmezendő, hogy a meseolvasás során a gyermekek megtanulnak/megtanulják: 

➢ figyelni a könyvre; 

➢ megérteni a történetet; 

➢ „beszélni” a könyvek tartalmáról; 

➢ a könyveket ne játéktárgyként kezeljék (hanem a „gondolatok forrásaként”); 
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➢ követni a történetet; 

➢  megérteni, hogy a képek és a szöveg valaminek a szimbolikus ábrázolása, 

nem pedig a valóság.  

Szintén fontos szem előtt tartani azokat a tényezőket, amelyeket az óvo-

dáskorú gyerekekkel kapcsolatos szakirodalmak is hangsúlyoznak a gyerekek és 

a betűk kapcsolatáról. Meek (1991, in Light, Binger és Kelford-Smith 1994) 

szerint a gyerekek a papíron lévő jelekből akarnak értelmet nyerni, és hangosan 

fel is olvassák saját üzeneteiket. Clay (1991 in Light, Binger és Kelford-Smith 

1994) azt mondja, hogy a gyermekeket betűk veszik körül a születésüktől kezd-

ve, óvodáskorukra már vannak elképzeléseik a nyomtatásról és a betűk kapcso-

latáról, ami alapján egyszerű tudásuk van a betűkről, a szavakról, a rövid szöve-

gekről, azokról a feliratokról, amikkel a környezetükben találkoznak. Beard 

(1990, in Light, Binger és Kelford-Smith 1994) azt is hozzá teszi, hogy a kör-

nyezetnek tudatosítania kell a gyermekekben az írott nyelv működését (jellem-

zőit) már mielőtt elkezdenek olvasni tanulni. 

 

4.2. Az AAK használatának és az olvasási készség fejlődésének a fontossága 

atipikusan fejlődő kisgyermekek esetében 

 

Ugyanazokat, az olvasás-írás előkészítésével kapcsolatos evidens szem-

pontokat kell szem előtt tartani a kommunikáció zavarával küzdő, esetleg már 

AAK eszközt használó kisgyerekeknél is, mint a tipikusan fejlődő gyerekek ese-

tében. Ezért az iskola előtti években különösen fontos szerepe van annak, hogy 

otthon és a nevelési intézményben, a szülő vagy valamilyen szakember mese-

könyvet olvasson a beszédfejlődésben elmaradt gyerekeknek, gyerekekkel, a 

meseolvasás a mindennapos rutin része legyen. 
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Light, Binger és Kelford-Smith (1994) összehasonlította a tipikusan fejlő-

dő és a kommunikációjukban akadályozott, esetleg már AAK használó gyerekek 

meseolvasás közbeni helyzetét (27. ábra). Az összehasonlítás különböző szem-

pontjai rávilágítanak, arra, hogy az AAk szükségletű gyermekek ritkán és akkor 

is csak kevésbé vesznek részt a meseolvasás közbeni interakciókban, nem jelzik 

vissza, hogy együtt haladnak-e a történettel, nem jelzik közbeszólással, kérdés-

sel, hogy értik-e a szöveget. Alapvetően a meseolvasási szituációkra a (látszóla-

gos) passzivitás jellemző. 

 

Minőségi és mennyiségi különbségek a mesekönyv olvasási interakcióiban 

A szülők uralják az interakciót A gyermek aktív szerepet játszik 

A gyermek ritkán szól, hogy nem úgy 

kell mondani, nem az következik, vagy 

fejezi be a megkezdett mondatot.  

A gyermek úgy tesz, mintha olvasna 

(„Nem az van odaírva!”) 

Minimális részvétel a szöveg értelmezé-

sében. 

A gyermek kérdéseket tesz fel a történet-

tel kapcsolatban a mese közben és után. 

Leginkább csak fizikai manipulációval, 

pl, lapozással kapcsolódik a történethez.  
A gyermek mesél a történetről 

27. ábra Minőségi és mennyiségi különbségek a mesekönyv olvasási interakcióiban  

Light, Binger és Kelford-Smith (1994) alapján 

 

Az olvasott mese hallgatásának kétségtelenül fejlesztő hatása van több 

terület fejlődésére (pl. figyelem, nyelvi területek, több kognitív funkció, hallási 

funkciók, stb.) Van néhány szempont, aminek a betartásával hatékonyabbak 

lehetnek az olvasással kapcsolatos tevékenységek mind a tipikusan fejlődő, 

mind az AAK szükségletű gyerekek esetében. A mese, a történet (Light, Binger 

és Kelford-Smith 1994):  

➢ szókincse legyen ismerős;  

➢ mondatainak a hossza alkalmazkodjon az életkorhoz;  

➢ kiszámítható és ismétlődő nyelvet használjon;  

➢ az életkornak megfelelő szintet képviseljen; 
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➢ tükrözze a különböző műfajú könyveket 

➢ mutassa be az alliterációt és a mondókát; 

➢ legyen érdekes. 

Alkalmazkodnunk kell a történetek bemutatása során az olvasás stílusá-

val annak érdekében, hogy megkönnyítsük a gyermekek aktív részvételét, fenn-

tartsuk a szöveg értelmezéséhez szükséges funkciókat, és hogy az a gyermek is 

„megszólalhasson”, megjegyzést” tehessen, kérdezhessen, akinek a beszéd ko-

moly nehézséget jelent. Érdemes néhány „stratégiát” követni (Light, Binger és 

Kelford-Smith 1994): 

➢ Egy-egy történetet, könyvet többször (fel)olvasni, amely lehetővé teszi a 

gyermek aktívabb bevonódását. Az ismerős könyvek gyakori újra olvasásá-

val, és ahogy a könyvek egyre ismerősebbé válnak, bonyolultabb és „dekon-

textualizáltabb” nyelvet sajátít el a gyermek. 

➢ A felnőtt reagáljon a gyermek minden jelzésére (aktivitására), részvételi kí-

sérletére, tulajdonítson értelmet/tartalmat azoknak.  

➢ Ismerős könyvek esetében várjuk el, hogy a gyermek aktívabb szerepet vál-

laljon az olvasás során. 

➢ Legyen tisztában a gyermek önálló kommunikációs módjával, pl.  tekinteté-

nek a jelzéseivel.  

➢ Gyakran tegyen fel kérdéseket, hogy a gyermek érezze, hogy aktívnak kell 

lennie. Használjon egyszerű igen/nem kérdéseket, amivel ellenőrizhető, hogy 

a gyermek érti-e a történetet, illetve képes-e az addigi cselekmény alapján az 

okokat felismerni vagy az „előrejelzésre” (okozat).  

➢ Érdemes low-tech AAK eszközt használni meseolvasás közben a részvétel, 

az aktivitás, az interakció ösztönzésére. Érdemes az (fel)olvasás során a high-

tech AAK eszközöket mellőzni, mert kisgyermekkorban még nem rutinosak a 

használatukban, még a megtanulásuk kezdő szakaszában vannak, azaz nem 
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tudják olyan hatékonysággal működtetni, hogy a történettel kapcsolatos gon-

dolataikat ki tudnák fejezni. Számukra a low-tech eszközök azok, amelyek 

kevésbé zavarják meg a történet(követés) folyamatosságát.  

A mesekönyvolvasás nem az egyetlen fontos korai írás-olvasási élmény a 

kisgyerekek életében. Van Kleek (1990) megjegyzi, hogy az olvasással, írással 

kapcsolatos eszközöket (könyveket, papírokat, íróeszközöket, képeslapokat, 

amiket a születésnapjára kapott, stb.) el kell helyezni a beszédfogyatékos kis-

gyermekek környezetében is, sőt lássa is ezek használatát, legyen ott, amikor a 

testvére a házi feladatát készíti, amikor az édesanyja a bevásárló listát állítja 

össze, stb.   

 

13.feladat: 

1. Valamelyik rendszer által nyújtott emojik segítségével mesélje el a ked-

venc gyermekkori meséjének a történetét. 
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ELLENŐRIZZE A TUDÁSÁT! 
 

 

1.Igaz vagy hamis?  

a. A kommunikáció több mint a nyelv.  

b. A nyelv és a beszéd azonos, a kifejezése szinonimái egymásnak. 

c. A beszéd a kommunikáció leghatékonyabb módja. 

d. Az AAK célja pótolni az elveszett beszédképességet. 

e. A leírt gondolatok közlését és megértését nem segítik nonverbális 

kommunikációs elemek. 

f. A kimondott gondolatok közlését és megértését nem segítik nonver-

bális kommunikációs elemek.  

 

 

2.Pótolja a hiányzó kifejezéseket az alábbi állításokban!  

a) A grafikus szimbólumrendszerek megfelelő …………… eszközt kínál-

nak a kommunikációjukban akadályozott gyermekek, fiatalok és felnőt-

tek számára. 

b) A …………… történhet ujjal, lábbal, szemmel, valamilyen fejmutatóval, 

stb. vagy valamilyen kommunikációs segédeszközzel történhet. 

c) A szimbólumrendszerek sokkal „erősebbek”, mint a képek, de kezdetben 

több erőfeszítést igényel(het) a ……………. 

d) A szimbólumokkal való kommunikáció tempója lassúbb lehet az AAK-

használó …………… miatt, de sokkal gyorsabb, mint esetükben 

……………. 
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e) Ha egy-egy …………… vagy …………… társul egy-egyes 

……………, így az idegenek vagy a kevesebb gyakorlattal rendelkezők 

is viszonylag könnyen megérthetik őket. 

f) A szimbólumok (……………) használhatók sok kommunikációs segéd-

eszközön. 

g) Lehet számítógépes …………… vásárolni, amellyel a legtöbb grafikus 

szimbólumrendszerből kinyomtathatók a szimbólumok. 

h) Annak érdekében, hogy minden AAK használó kihasználhassa teljes po-

tenciálját, a rendszert gondosan és megfelelően az …………… igazítani, 

azaz …………… kell tenni. 

i) „AAK, amely meg………….. teszi a ki……………… .” (Kálmán Zs. 

2006) 

j) Az AAK használó (és partnerei) részt vesz a ……………kiválasztásában 

és a …………… kialakításában. 

k) Az AAK rendszer összeállítása során figyelembe veszi az AAK-használó 

……………, ……………, …………… képességeit. 

l) A kijelzőnek mindig rendezettnek kell lenni valamilyen szempont szerint 

(pl. ………………………………………). 

m) Az AAK eszköz áttekinthető elrendezés segíthető pl. …………… 

n) A …………… …………… számára is könnyen használhatónak, érthe-

tőnek kell lennie a használati utasításnak. 

o) Az AAK eszköz esztétikus, igényes a kivitelezésének tükröznie kell a 

használó ……………, …………… és …………… 
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3.Cáfolja meg az alábbi, az AAK használatával kapcsolatos szülői aggodal-

makat! Indokoljon és magyarázzon! 

a) Az AAK-t csak a természetes beszéd reményének feladása után szabad 

bevezetni. 

b) Az AAK bevezetése csökkenti a beszéddel kapcsolatos motivációt. 

c) A valóvilágban mindenhol a beszédet használják, csak azzal lehet érvé-

nyesülni, ezért azt kell használni/használtatni, bármennyire is szegényes. 

d) Egy kisgyermek nem áll készen az AAK-ra. 

e) Egy gyermeknek nincs szüksége az AAK-ra iskoláskoráig. 

f) Egy súlyosabb értelmi fogyatékos gyermek nem képes megtanulni egy 

AAK rendszer használatát. 

g) Az AAK használata miatt a gyermek fogyatékosnak tűnik. 
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A TUDÁSELLENŐRZÉS FELADATAINAK A MEGOLDÁSA 
 

1.Igaz vagy hamis?  

a) A kommunikáció több mint a nyelv. IGAZ  

b) A nyelv és a beszéd azonos, a kifejezése szinonimái egymásnak.  HAMIS 

c) A beszéd a kommunikáció leghatékonyabb módja.   HAMIS 

d) Az AAK célja pótolni az elveszett beszédképességet.   HAMIS 

e) A leírt gondolatok közlését és megértését segítik nonverbális kommuni-

kációs elemek.    IGAZ 

f) A kimondott gondolatok közlését és megértését nem segítik nonverbális 

kommunikációs elemek.   HAMIS 

 

2.Pótolja a hiányzó kifejezéseket az alábbi állításokban!  

a) A grafikus szimbólumrendszerek megfelelő kommunikációs eszközt kí-

nálnak a kommunikációjukban akadályozott gyermekek, fiatalok és fel-

nőttek számára. 

b) A „rámutatás” történhet ujjal, lábbal, szemmel, valamilyen fejmutató-

val, stb. vagy valamilyen kommunikációs segédeszközzel történhet. 

c) A szimbólumrendszerek sokkal „erősebbek”, mint a képek, de kezdetben 

több erőfeszítést igényel(het) a megtanulásuk. 

d) A szimbólumokkal való kommunikáció tempója lassúbb lehet az AAK-

használó fizikai állapota miatt, de sokkal gyorsabb, mint esetükben az 

írás. 

e) Ha egy-egy szó vagy kifejezés társul egy-egyes szimbólumhoz, így az 
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idegenek vagy a kevesebb gyakorlattal rendelkezők is viszonylag köny-

nyen megérthetik őket. 

f) A szimbólumok (hatékonyan) használhatók sok kommunikációs segéd-

eszközön. 

g) Lehet számítógépes szoftvereket vásárolni, amellyel a legtöbb grafikus 

szimbólumrendszerből kinyomtathatók a szimbólumok. 

h) Annak érdekében, hogy minden AAK használó kihasználhassa teljes po-

tenciálját, a rendszert gondosan és megfelelően az igényeihez kell igazí-

tani, azaz egyedivé kell tenni. 

i) AAK, amely megmutathatóvá teszi a kimondhatatlant. 

j) Az AAK használó (és partnerei) részt vesz a szókincs kiválasztásában és 

a kijelző kialakításában. 

k) Az AAK rendszer összeállítása során figyelembe veszi az AAK-használó 

fizikai, érzékszervi, nyelvi és tanulási képességeit. 

l) A kijelzőnek mindig rendezettnek kell lenni valamilyen szempont szerint 

(pl. a használat gyakorisága, témák szerint, betűrendben). 

m) Az AAK eszköz áttekinthető elrendezés segíthető pl. a színhasználattal 

n) A kommunikációs partnerek számára is könnyen használhatónak, ért-

hetőnek kell lennie a használati utasításnak. 

o) Az AAK eszköz esztétikus, igényes a kivitelezésének tükröznie kell a 

használó személyiségét, érdeklődését és korát. 

 

3.Cáfolja meg az alábbi, az AAK használatával kapcsolatos szülői aggodal-

makat! Indokoljon és magyarázzon! 

a) Az AAK-t csak a természetes beszéd reményének feladása után sza-

bad bevezetni. 

- Gyakorlatilag lehetetlen megjósolni egy kisgyermek jövőbeli fejlődését, 
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így a beszédfejlődését is. Aznak a gyermeknek, akik nem képesek hatékonyan 

kommunikálni, veszélyeztetett a kognitív, a szociális, az érzelmi fejlődésük, 

viselkedési problémáik alakulhatnak ki.  

A logopédia és az AAK terápia együtt is javasolható és felkínálható. Azt, 

hogy a beszédfejlesztésére vagy az AAK használat fejlesztésére kerüljön 

nagyobb hangsúly,  a rendszeres megfigyelések, a logopédiai vizsgálatok 

és az AAK profil módosítása határozza meg. Fontos szempont, hogy a 

gyermeknek a kortársaihoz képest milyenek a  kommunikációs képessé-

gei a különböző tevékenységekben és rutinokban 

 

b) Az AAK bevezetése csökkenti a beszéddel kapcsolatos motivációt. 

- Az AAK bevezetése és használata, az abban való fejlődés  és a természe-

tes beszéd fejlődése együtt jár, sőt még azokban a helyzetekben is, amikor a 

gyermek nem kapott logopédiai ellátást (Berry, 1987; Daniels, 1994; Romski & 

Sevcik, 1993; Konstantareas, 1984; Silverman, 1980). Tanulmányok azt bizo-

nyítják, hogy még a tipikusan fejlődő kisgyermekek is, akikkel már csecsemő-

koruktól valamilyen jelnyelven és beszéddel is kommunikálnak, hamar elkezde-

nek gazdagabban kommunikálni (kezdetben jelekkel) és a beszélt nyelv is a 

vártnál korábban megindul (Holmes & Holmes, 1980). A valóvilágban minden-

hol a beszédet használják, csak azzal lehet érvényesülni, ezért azt kell használ-

ni/használtatni, bármennyire is szegényes. 

 

c) Egy kisgyermek nem áll készen az AAK-ra. 

- A vizsgálatok és a gyakorlat eddig még nem talált olyan kognitív vagy 

egyéb előfeltételt, amely nélkül egy gyermek nem tud használni egy AAK rend-

szert. Már a csecsemők is célirányos, kommunikatív magatartást tanúsítanak 

jóval a nyelv fejlődése előtt, amelyek nagyon fontosak, hiszen ezek képezik a 
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későbbi formális, szimbolikus kommunikáció alapját. Az AAK-programoknak 

személyre szabottnak kell lennie az életkor, a fejlettségi állapot és környezeti 

tényezők függvényében. A kisgyermekek számára ez gyakran nagyon egysze-

rű(nek tűnő) tevékenységeket jelent, amelyek a kommunikációval kapcsolatos 

készségek fejlesztésére, a szándékos kommunikációra vagy az alapvető funkcio-

nális kommunikációra irányulnak, például a kérésre és az elutasításra 

 

d) Egy gyermeknek nincs szüksége az AAK-ra iskoláskoráig. 

- Az AAK segíti a gyermeket abban, be tudjon illeszkedni és a legtelje-

sebben tudjon létezni az iskola tanulási és közösségi életébe. Ideális esetben a 

gyermekeknek már az óvodába lépés előtt el kell érniük a kommunikációs kész-

ségek olyan szintjét, ami zökkenőmentessé teheti a számukra a közösségbe való 

beilleszkedést. Nehéz feladat egy fogyatékos gyermek számára, hogy alkalmaz-

kodjon az új környezethez, az ismeretekhez és a szociális eseményekhez. Az 

alkalmazkodást, az új helyzetek megértését és a megoldásban való részvételt 

segítheti az AAK egyedi rendszere, ha azt valamelyest valóban eszközként tudja 

használni. 

 

e) Egy súlyosabb értelmi fogyatékos gyermek (személy) nem képes 

megtanulni egy AAK rendszer használatát. 

- Egy AAK rendszer használathoz bizonyos speciális kognitív funkciók 

szükségesek. Az AAK rendszert az egyénre kell szabni, figyelembe véve a ké-

pességeket, a gyermek erősségeit, hogy valóban kielégítsék annak a gyermeknek 

(személynek) az igényeit, akinek tervezték. Az egyedi AAK rendszer része a 

szándékos kommunikációs készségek és az alapvető kommunikációs funkciók 

tanítása és fejlesztése, valamint a nem szimbolikus és/vagy saját fejlesztésű, 

személyre szóló kommunikációs eszköz használatának a megtanulása. Minden 
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személynek, beleértve a súlyos értelmi fogyatékos gyermekeket (személyeket) 

is, joga van a kommunikációhoz olyan kommunikációs készségek elsajátításá-

val, amelyek szinte azonnal hatékonyak, némi irányítást biztosítanak a környezet 

felett és a képességeiknek, az életkoruknak megfelelőek 

 

f) Az AAK használata miatt a gyermek fogyatékosnak tűnik. 

- Az AAK használóknak a társak általi elfogadása jelentősen növekszik az 

inklúzióval és a rendszeres iskolai tevékenységekben való aktív részvétellel. 

Kisgyerekek körében az AAK eszközök nem okoznak elutasítást, sőt a vizsgála-

tok azt mutatták, hogy az elfogadás nem függött össze az AAK típusával (pl. 

hangkimeneti kommunikációs eszköz, jelnyelv, kommunikációs tábla) (Beck & 

Dennis, 1996; Blockberger, Armstrong, O’Connor és Freeman, 1993). A peda-

gógusok és a szülők gyakran gondolják úgy, hogy a kommunikációs zavarokkal 

küzdő gyermek szociális és kognitív funkciói fejletlenebbek, mint a kortársaiké. 

A gyermektől kevesebbet kérnek és várnak el, alacsonyabb követelményeket 

támasztanak vele szemben, ezért rosszabb lesz a tanulmányi eredménye. Hosszú 

távon nagyobb a kockázata annak, hogy a gyermeket értelmi fogyatékosnak 

gondolják, ha nem képes valamilyen módon kifejezni magát. A többségi iskolá-

ban, osztályban tanuló, óvodában nevelkedő AAK használó gyermek a jelenlé-

tével minimalizálhatják a környezet szemléletbeli akadályait. Ehhez azonban 

szükséges a tanárokat, a diáktársakat és más, a gyermekkel kapcsolatban álló 

fontosabb személyeket tájékoztatni a kommunikációs akadály természetéről, 

valamint a gyermek beszédszintje és kognitív képességei közötti eltérésekről. A 

korszerű, az életkornak megfelelő és a gyermek saját érdeklődéséhez igazodó 

AAK szókincs sokat segít abban, hogy a társai és mások elfogadják 

 

g) A valóvilágban mindenhol a beszédet használják, csak azzal lehet 
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érvényesülni, ezért azt kell használni/használtatni, bármennyire is 

szegényes. 

- Azokat a gyerekeket, akik nem tudnak megfelelően kommunikálni, vi-

selkedési problémák, tanult tehetetlenség, tanulmányi nehézségek és társadalmi 

kudarc veszélye fenyegeti. Megfigyeléseket kell végezni azért, hogy meghatá-

rozhassuk, milyen környezetben, tevékenységekben vesz rész a gyermek, ami 

során kikkel kerül kommunikációs kapcsolatba. A nem, vagy csak nagyon rosz-

szul és keveset beszélő gyerekeket általában csak a családjuk és a közeli barátok 

képesek megérteni akkor, amikor közölni szeretne valamit. Ha csak a beszédet 

tudják az igényeik, a szükségleteik, az érzelmeik és a gondolataik kifejezésére 

használni, akkor olyan erősen kell a beszédprodukcióra, és arra, hogy megért-

sék, akkor a kommunikáció más elemeire nem tud figyelni.  
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