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Initialele sunt:  Comunicare Alternativă  şi Augmentativă  

Ce înseamnă asta? 

"Pentru copiii şi adulţii care nu pot utiliza limbajul verbal în activitatea zilnică viaţa 

este ameninţătoare, nesigură. Comunicarea alternativă şi augmentativă vine în 

sprijinul acestor persoane oferind suport limbajului verbal sau înlocuindu-l cu o altă 

modalitate de comunicare acolo unde expresia verbal nu este posibilă. Comunicarea 

alternativă şi augmentativă este orice modalitate de comunicare care sprijină 

(augmentativă) sau înlocuieşte (alternativă) limbajul verbal sau limbajul scris. Prin 

urmare, comunicarea alternativă şi augmentativă presupune orice mijloc prin care o 

persoană poate sprijini sau înlocui limbajul verbal. AAC reprezintă orice sistem care 

îmbunătăţeşte abilitatea unei persoane cu dificultăţi de învăţare să comunice, să 

participe activ în procesul de luare a deciziilor din propria învăţare, viaţă."  

(Cristina Dumitru Prof. psihopedagog) 

 
Tehnologiile AAC variază: 

low-tech - Comunicarea fără ajutoare, cum ar fi limbajul semnelor, expresiile faciale și 

mișcările corpului.  

hi-tech – comunicare folosind iPad, computer, softuri sau alte accesorii. 

In alte cuvinte, AAC este un tip de dialog între 2 persoane. 

Întrucât unul dintre participanții la conversatie nu se poate exprima în mod 

convențional, aceasta conversatie este diferita de conversatia pe care o vom desfășura 

tu și eu. 

Prin urmare, discursul este compus din mijloace speciale care permit utilizatorului 

(astfel a fost decis să se cheme persoana care utilizează AAC) să se exprime. Cum ar fi 

imagini care ilustrează cea ce nu poate fi spus în cuvinte . 

De exemplu: 

Sunt obosit - cum îl putem traduce într-un AAC? Prin intermediul unei imagini care 

denotă oboseală, cum ar fi: 
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Deci, putem spune ca imaginile sint ca si vocabularul pt.noi. Daca vrem sa ne 

exprimam avem nevoie de un vocabular bogat. Asa are nevoie si utilizatorul; de un 

"vocabular" bogat – multe imagini. 

Toate imaginile (sau simboluri - imagini special concepute pentru AAC)  sănt 

organizate pe "pagini de comunicare." 

Cum arată o pagină de comunicare? Iată cum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este o "pagină de comunicare". 

Și da, aveți dreptate, aveți nevoie de o mulțime de pagini de comunicare. Dar nu numai 

asta. De asemenea, trebuie să și știți cum să organizați paginile de comunicare astfel 

încât utilizatorul să le poată accesa la viteza cea mai rapidă.  

Dar nu intra in panica. Pentru exact asta avem terapeuții de vorbire - logopezi. Aceștia 

sunt cei care ne pot indruma cum să construim și să organizam paginile într-un mod 

care să se potrivească cel mai bine utilizatorului. 

Pe scurt, acesta este sensul cel mai de bază al AAC. 

 

 

Buna Ziua 

Destul, Stop, Nu 

vreau,Nu 

La revedere 

Da, Da vreau 
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De aici, există multe posibilități și o mulțime de mijloace pentru a adapta forma de 

comunicare pt. utilizator. 

 Ce imagini sunt folosite în comunicarea AAC  

 Imaginile or fi însoțite de cuvinte ? (ca în exemplul de mai sus, vom adăuga: Sunt 

obosit) 

 Care este nivelul de complexitate al frazei / cuvintelor care vor fi folosite în AAC  

 Prin ce mijloace se va face comunicarea; Imprimate, utilizând un computer sau 

un iPad sau switch-uri (accesorii speciale care vor fi discutate într-unul din 

următoarele articole( 

Și inca multe alte considerații profesionale care trebui să fie stabilite de echipa 

paramedicală ( logoped, terapist ocupational si fizioterapist(  în colaborare cu familia 

utilizatorului. 

Pe scurt, utilizarea AAC este o lume plină de posibilități diferite, concepute pentru a 

personaliza abilitatea utilizatorului de a comunica. 

Sper că am reușit să clarific puțin despre modul în care funcționează. 

Dacă aveți întrebări, clarificări sau orice altceva ne puteți contacta aici. Promitem să va 

raspundem cât mai repede posibil. 
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