
Comunicare alternativă și augmentativă
 

Ce este comunicare alternativă și augmentativă?
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Diferite tipuri de AAC
 

 

Benefiiciile AAC 

Comunicarea Alternativă și Augmentativă (AAC) se referă la sisteme și dispozitive
care ajută la comunicarea persoanelor cu probleme de vorbire sau limbaj.
Practic, AAC înseamnă toate modurile în care cineva comunică în afară de vorbire.
Augmentative înseamnă a adăuga la discursul cuiva. Mijloace alternative care
trebuie folosite în locul vorbirii.
Persoanele cu o serie de dizabilități intelectuale, unele tulburări specifice de învățare
(disfazie), dar și autism și multe altele pot beneficia de utilizarea unei forme de CAA
în viața de zi cu zi și în mediul educa

Există o mulțime de tipuri diferite de AAC.
Ele sunt de obicei împărțite în două categorii; AAC fără ajutor și AAC asistat.
  

Plăci cu simboluri,
carduri de alegere,
Cărți de comunicare,
Scrierea cuvintelor arătând
spre litere,
Arătând spre fotografii,
imagini sau cuvinte scrise.

AAC fără ajutor AAC asistat.

Gesturi,
Expresii faciale,
Limbajul trupului,
Scrierea și desenul,
Limbajul semnelor.

Tehnologie scăzută
 

Tehnologie ridicată

Tastaturi și diagrame alfabetice,
Dispozitive generatoare de
vorbire sau dispozitive de
comunicare
Aplicații AAC pe dispozitive
mobile.

Interacțiuni
sociale mai
bogate, mai
frecvente

 Creșterea
autonomiei și a
puterii de decizie
asupra propriei vieți

O mai mare
participare la viața
de familie și la
comunitățile lor

Sănătate
fizică și
psihică
îmbunătățită

Mai multe
oportunități de
angajare și
voluntariat

IÎmbunătățirea
schimbului de
informații cu
profesioniștii din
domeniul sănătății
 

Promovează
incluziunea
socială

Prietenii mai
puternice și relații
mai profunde



Tipuri de sisteme de simboluri

Resurse

Sistem de simboluri
 

Simbolurile sunt reprezentări verbale sau vizuale ale conceptelor și ideilor. Metodele
AAC asistate folosesc simboluri vizuale sub formă de grafice, cum ar fi o imagine sau
un obiect. Un simbol poate fi orice reprezintă altceva. Poate fi o fotografie, un desen,
un cuvânt sau chiar un emoji.

Când o persoană folosește simboluri, poate vorbi despre lucruri care nu sunt prezente.
Simbolurile reprezintă obiecte, acțiuni, sentimente și alte concepte. Lipite prin
gramatică, acestea formează limbajul.
Simbolurile pot fi utile pentru exprimarea mesajelor mai lungi și sunt adesea rapid și
ușor de recunoscut.

Simbolurile pot fi prezentate în diferite moduri, inclusiv diagrame, panouri, cărți de
comunicare și pe carduri individuale. Acestea pot fi produse prin desenarea simbolurilor,
fotocopiere sau folosind un program de calculator pentru a tipări diagrame.

Plăci de comunicare
 

Flip book Privirea ochilor sau
îndreptarea

ochilor
 

Dispozitiv de generare a vorbirii
 

https://www.opensymbols.org/

Bancă de resurse gratuită de simboluri AAC
 

Resurse pentru a vă crea propriile simboluri AAC:
https://praacticalaac.org/praactical/free-resources-for-making-aac-and-visual-
supports/ 
Comunitatea AAC:
https://aaccommunity.net/ccc/symbols/
https://literacyforallinstruction.ca/symbol-based-communication/


