Alternatīvās komunikācijas
nozīme darbā ar izglītojamiem,
kuriem ir funkcionāli traucējumi

Alternatīvā komunikācija mūsdienu sabiedrībā
 Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir centušies nodot informāciju alternatīvās
komunikācijas veidā, piemēram, par to ir saglabājušās liecības zīmējumos alās, dažādi
kalumi akmenī, u.tml.
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Alternatīvā komunikācija mūsdienu sabiedrībā
 Arī šodien komunikācija kā tāda ir ļoti aktuāla tēma visās dzīves sfērās. Lai kur mēs
dotos, mēs saskaramies ar dažādiem alternatīviem komunikācijas veidiem, bez tiem
nav iedomājama mūsdienas cilvēka dzīve.
 Cilvēkiem bez funkcionāliem traucējumiem, ikdienā pieejamo dažādo alternatīvās
komunikācijas veidu uztveršana, nesagādā nekādas grūtības – neskaitāmas reklāmas
uz ielas, veikalos, TV, ceļa zīmes, dažādas norādes, brīdinājumi – tas viss mums ir
saprotams.
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Alternatīvā komunikācija mūsdienu sabiedrībā
 Šāda veida alternatīvā komunikācija pamatā adresēta cilvēkiem bez funkcionāliem
traucējumiem, savukārt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, šāda veida
alternatīvās komunikācijas izpausmes veids var būt pietiekami abstrakts un viņi to var
neuztvert.
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Funkcionālie traucējumi
 Bērni ar funkcionāliem traucējumiem – ir bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem,
bērni ar īpašām vajadzībām. Par funkcionāliem traucējumiem tiek runāts, ja
traucējums ierobežo spēju pilnvērtīgi un patstāvīgi dzīvot, traucē attīstīties un
iekļauties sabiedrībā.
 Pie funkcionāliem traucējumiem tiek pieskaitīti tādi traucējumi kā redzes traucējumi,
dzirdes traucējumi, kustību traucējumi, GAT, uzvedības traucējumi, autisms,
ģenētiska rakstura izmaiņas (piemēram, Dauna sindroms), u.c.

 Bieži vien skolēniem ar īpašām vajadzībām ir vērojami kombinēti attīstības
traucējumi (piemēram, GAT un dzirdes traucējumi; Dauna sindroms, GAT un redzes
traucējumi, u.tml.).
 Bieži funkcionālu traucējumu rezultātā ir traucēti visi izziņas procesi, piemēram,
sajūtas, loģiskā atmiņa, domāšanas spēja (vispārināšana, abstrakcija), iztēle, runa, kā
arī uzmanība. Traucēta fiziskā un motorā attīstība, kā arī ierobežotas saskarsmes un
komunikācijas prasmes u.c.
 Šādu skolēnu attīstības specifika rada ierobežojumus efektīvai valodas attīstībai. Tā
rezultātā viņi var arī nekad neiemācīties izmantot savā komunikācijā verbālus
izteiksmes līdzekļus.
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Komunikācija
 Komunikācija ir mijiedarbības process, kurā piedalās vismaz divas personas, savā
starpā apmainoties ar informāciju. Galvenais komunikācijas veids ir verbālā runa.
 Skolēniem ar attīstības traucējumiem funkcionālie traucējumi bieži vien kombinējas
ar neskaidru vai iztrūkstošu verbālo runu, tādēļ ļoti būtiski šo procesu kompensēt ar
runu aizstājošu komunikāciju jeb alternatīvo komunikāciju, kas ietver sevī ne tikai
attēlus, priekšmetu simbolus, žestu valodu, dažādu simbolu sistēmas, bet arī dažādas
komunikācijas izpausmes ķermeņa valodas ikvienā motorā kustībā (žestos, mīmikā,
pieskārienos, smaidā, acu kontaktā, u.tml.).
 Skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem ir svarīgi apgūt prasmi uztvert pieaugušo
valodu, rīkojumus un spēt izpildīt vienkāršas praktiskas instrukcijas: prasmi redzēt,
saskatīt un atšķirt apkārtējos priekšmetus, izmantot tos praktiski un atbilstoši to
nozīmei.
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Alternatīvās komunikācijas lietošanas ABC
 Pirms komunikācijas līdzekļu izvēles, jānoskaidro:







Kas rada skolēnam komunikācijas problēmas?
Kā viņš sazinās?
Kādas ir viņa komunikācijas vajadzības?
Kāda ir viņa iekšējā valoda, valodas sapratne un izpausme?
Kādas no esošajām alternatīvajām metodēm viņam būtu iespēja izmantot?
Kuras no šīm metodēm, ko viņš spētu izmantot, vislabāk apmierinātu viņa
komunikācijas vajadzības?

 Tātad, ņemot vērā skolēna pašreizējos izpausmes procesus, pedagogam ir
nepieciešams pielāgot viņam vispiemērotāko alternatīvās komunikācijas veidu un
līdzekļus.
 Alternatīvie komunikācijas līdzekļi ir komunikatīvu simbolu sistēmas, kurās
informācijas apmaiņai runas un rakstu valodas simbolu (vārdu) vietā tiek izmantotas
optiski uztveramas cilvēka ķermeņa kustības un darbības, zīmējumi un grafiskas
zīmes (Enzyklopädie, 1992).
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Alternatīvās komunikācijas lietošanas ABC
 Alternatīvās komunikācijas līdzekļu efektīvai izmantošanai kalpo gan komunikācijas
tāfelītes, gan komunikācijas albumi, gan īpaši izraudzītas vietas klases telpā vai pie tāfeles
– joslas ar priekšmetiem vai bildēm, dienas kārtības tabulas, klases noteikumu stends, kā
arī elektroniskie līdzekļi, piemēram, GoTalk komunikācijas tāfele, datori ar speciālām
programmām.
 Strādājot ar skolēniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, pedagogam ir jārada tāda mācību
un audzināšanas vide, lai bērnam vienmēr būtu saprotams – kas man tagad būs jādara, kur
man būs jāatrodas, cik daudz man būs jādara, cik ilgi tas man būs jādara un ko es darīšu
pēc tam – vizualizācija rada drošības, paredzamības sajūtu, attīsta bērna spēju darboties
patstāvīgi.
 Alternatīvās komunikācijas līdzekļus skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem izmanto
gan laika un situācijas strukturēšanā (lai prezentētu priekšmetus, vajadzības, vēlmes.
Nodotu un uztvertu informāciju konkrētajā veidā, piemēram, dienas plāns, stundu plāns),
gan kā līdzekli labākai vietas un telpas uztverei, gan kā apstiprinājumu saprašanai, gan
dažādu jēdzienu vingrināšanas procesā, kā arī, lai sasaistītu priekšmetu ar rakstītu vārdu.
 Katru rītu komunikācijas stendā, pie katra skolēna mācību darbavietas, pedagogs sakārto
nepieciešamos mācību uzdevumus, kurus mācību stundā nepieciešams veikt. Uzdevumi
tiek izraudzīti tādi, kas pamatā attīstīta sīko pirkstu muskulatūru, kas savukārt veicina
kognitīvo procesu veiksmīgu attīstību, tai skaitā valodas uztveres un komunikācijas sfēru.
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Alternatīvās komunikācijas lietošanas ABC

 Ar alternatīvās komunikācijas līdzekļu palīdzību pedagogam ir iespēja skaidri
formulēt savas prasības, panākt, lai skolēni ar funkcionāliem traucējumiem skaidri
saprastu, kas jādara.
 Alternatīvās komunikācijas sistēmai skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem
noteikti ir jāfunkcionē kā instrumentam, ko lieto visās dzīves situācijās.
 No jebkuriem alternatīvās komunikācijas līdzekļiem var veidot gan vārdus, gan
teikumus. Tos var izmantot telpu apzīmēšanai, izmantot kā norādes, no tiem var
veidot dažādas shēmas, veidot dažādus mācību materiālus.

Neviena sazināšanās sistēma nav universāla. Katrai ir savas priekšrocības un
trūkumi, tādēļ skolotājam ļoti rūpīgi jāiepazīst savi skolēni un jāpiemeklē
katram efektīvākie alternatīvās komunikācijas saziņas līdzekļi.
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Piktogrammas
 PIC (piktogrammu ideogrammu komunikācija) – zīmes ietver stilizētus zīmējumus,
kas veido baltus siluetus uz melnas pamatnes. Tulkojums vienmēr ir ar baltu uzrakstu
virs zīmējuma.

 Piktogrammas ir viegli saprotamas, jo īpaši tās, kurās
attēlota kustība.
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Attēli, fotogrāfijas
 No visiem alternatīvās komunikācijas līdzekļiem, komunikācijā ar skolēniem, kuriem
ir funkcionāli traucējumi, visbiežāk tiek izmantoti tieši attēli – tie var būt zīmēti,
izgriezti no žurnāliem, reklāmas bukletiem, katalogiem. Tās var būt arī fotogrāfijas.
Attēli var būt kombinēti kopā ar uzrakstiem. Daudzveidīgus attēlu materiālus var
iegādāties arī veikalos, kā arī iegūt dažādās interneta vietnēs.
 Ar attēlu palīdzību skolēni ar funkcionāliem traucējumiem iepazīst apkārtni, iegūst
informāciju ne tikai par priekšmetiem, bet arī par dažādiem notikumiem.
 Attēli ir labs komunikācijas līdzeklis – izvēles situācijās tie ir redzami, to nav
jāatsauc atmiņā.
 Izmantojot attēlus komunikācijā, ir ļoti svarīgi ievērot nosacījumu, proti – ir
nepieciešams paralēli izmantot visus iespējamos komunikācijas blakuslīdzekļus (acu
kontaktu, smaidu, skatiena virzīšanu, cita veida mīmiku, žestus, ķermeņa valodu,
skaņas un attēlu pavadošo vārdu).
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Priekšmetiskie simboli
 Ja skolēni ar funkcionāliem traucējumiem nav spējīgi uztvert attēlus vai žestus, viņi
komunikācijas procesa nodrošināšanā – apgūst prasmi lietot priekšmetiskos simbolus.

 Priekšmeti ir konkrēti, lietojami attiecīgajās situācijās un būtiski saistīti ar tām.
Priekšmeti var būt reāli, piemēram, krūzes paņemšana simbolizē vēlmi padzerties.
Priekšmetus var izmantot arī kā simbolus, piemēram, čiekurs simbolizē pastaigu.
 Priekšmetu simbolus izmanto gan, lai atspoguļotu dienas režīma aktivitātes, gan kā
individuālos saziņas līdzekļus.
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Priekšmetiskie simboli
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PECS
PECS ( sazināšanās sistēma ar attēlu palīdzību). Metodei ir septiņas pakāpes. Šī metode
sākumā balstās uz dažādām ikdienišķām situācijām – bērnam jāizvēlas mīļākais gardums
vai priekšmets. Kad ir noskaidroti interesi izraisošie priekšmeti vai lietas, tos nomaina
pret attiecīgajiem attēliem.
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Bliss
 Šajā zīmju sistēmā vārdi tiek aizstāti ar grafiskiem simboliem. Bliss simboliem
nozīme vienmēr ir uzrakstīta virs simbola.

 Lai uztvertu informāciju, izmantojot Bliss simbolus, informācijas saņēmējam ir jāmāk
lasīt vai arī jāpārzina šos simbolus.
 Šis komunikācijas veids nav viegls, jo balstās vairāk uz minējumiem un intuīciju.
Bieži vien simbolus nav iespējams atcerēties, jo tie ir daudz.
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Dabīgie žesti kā alternatīvie komunikācijas līdzekļi
Dabīgie žesti atvieglo nerunājošam bērnam saprast situāciju un attīsta prasmi
kontaktēties. Lai iemācītu skolēnam izmantot dabīgos žestus, pedagogam pašam tie
jāizmanto, runājot ar bērnu. Vērojot pedagogu, bērns atdarinās.
Žesta nozīme

Vārdi / frāzes, ar kurām izmanto žestu

Žesta apraksts (visi žesti tiek izmantoti kopā
ar žestam atbilstošu mīmiku)

Norādošais žests

Kas tas ir?, dod to, gribu to, gribi to?

Labās vai kreisās rokas rādītājpirksts ir izstiepts
interesējošā priekšmeta virzienā

Liels

Liels, daudz

Rokas ar uz iekšu atvērtām plaukstām tiek uz
sāniem attālinātas viena no otras

Ņem

Ņemt, paņem

Roka ar atvērtu plaukstu uz leju savelkas un
atplešas, imitējot kustību, it kā kaut ko ņemot

Glaudīt

Paglaudīt

Glāstoša kustība ar plaukstu

Skaļi

Skaļi, skaļš

Plauksta pieliktas pie ausīm, it kā sargājot tās

Runāt

Runā, saki

Rādāmais pirksts kustas paralēli lūpām, imitējot
atvērtu un aizvērtu lūpu kustības

Jā, piekrišana

Jā, es to darīšu, gribu, var

Galvas noliekšana
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Zīmju valoda
 Zīmju valodu kā komunikācijas metodi apgūst gan skolēni ar dzirdes traucējumiem,
gan skolēni ar citiem funkcionāliem traucējumiem.
 Sazinoties zīmju valodā, cilvēki izmanto žestus, kas ir veseli vārdi vai pat teikumi,
mīmiku un pirkstu valodu – daktioloģiju.
 Daktioloģiju izmanto arī, bērniem mācot rakstīt un lasīt. Katram burtam alfabētā
atbilst konkrēta rokas un pirkstu pozīcija.
 Ar žestu palīdzību var gan jautāt, gan sniegt informāciju.
 Sarunājoties ar žestiem, skolotājam apzināti jāizmanto sava ķermeņa neverbālā
komunikācija (rokas, acis, sejas vaibsti). Izrunātais vārds kopā ar žestu izsaka vairāk
nekā tikai roku kustība vai izrunātais vārds.
 Zīmes var tikt rādītas uz ķermeņa (ar roku, piemēram, pieskaroties galvai vai krūtīm),
vai tā saucamajā neitrālajā zonā.
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Zīmju valoda
 Tomēr jāņem vērā, ka žestu īstenošanai ir nepieciešama salīdzinoši labi attīstīta
motorika.
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Zīmju valoda
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Alternatīvās komunikācijas izpausmes telpa –
mācību un audzināšanas darbs
 Lai sekmīgi vadītu skolēnu komunikācijas veidošanās procesu, katrā mācību stundā
jāņem vērā ikviena skolēna individuālo attīstības traucējumu īpatnības: prasmju un
iemaņu apgūšanas ātrums un noturīgums, individuālās spējas, psiholoģiskās īpatnības,
pašreizējais veselības stāvoklis.
 Jāņem vērā skolēna vājās puses (jomas, kas jāpilnveido, piemēram, sadarbības
prasme) un stiprās puses (kas viņam patīk, ko viņš prot, ko labprāt dara, kādas lietas,
priekšmeti vai nodarbes piesaista viņa īpašo uzmanību, piemēram, reklāmas bukleti).

24

Alternatīvās komunikācijas izpausmes telpa –
mācību un audzināšanas darbs
 Lai skolēnam veidotos pozitīva komunikācijas pieredze, skolotājam ir svarīgi pamanīt
un akcentēt viņa iniciatīvu – ieinteresētību par kādu lietu vai darbību.
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Alternatīvās komunikācijas izpausmes telpa –
mācību un audzināšanas darbs
 Mācību uzdevumu kartiņas tiek papildinātas ar motivatoru kartiņām, piemēram, ar
mazu saldumu vai augļu balviņu attēliem.
 Parasti darbības, kuras tiek atalgotas ar uzslavām vai stimulētas ar balviņām, bērns
vēlas atkārtot.
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Vizuālā māksla kā alternatīvās komunikācijas
izteiksmes līdzeklis
 Vizuālā māksla ir neverbālās komunikācijas ekspresijas veids.
 Visas vizuālās mākslas tehnikas un metodes, kā arī mākslas baudīšana - veicina neverbālās
saskarsmes veidošanos, trenē uzmanības koncentrēšanās spējas, attīsta radošumu, veicina
pašizpausmi un emocionalitāti, mazina stresu, rada pozitīvas izjūtas, kas saistītas ar radošu
aktivitāti, pilnveido uzvedības iemaņas, veicina sociālo adaptāciju, u.tml.
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Vizuālā māksla kā alternatīvās komunikācijas
izteiksmes līdzeklis
 Skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem mācību uzdevumu izpildē bieži ir
nepieciešama secīga veicamā darba posmu demonstrēšana, ko lieliski var panākt,
izmantojot dažādus attēlus, simboliskus zīmējumus, u.tml.
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Vizuālā māksla kā alternatīvās komunikācijas
izteiksmes līdzeklis
 Lai mijiedarbība starp skolēnu, skolotāju un apkārtējo vidi būtu sekmīgāka, svarīga loma
ikdienas komunikācijas procesā ir skolotāja emocionālās attieksmes paušanai par skolēna
veikumu, piemēram, uzslavām, glāstiem, kā arī izveidotajiem darbiņiem jācenšas atrast
pielietojumu tuvākajā vidē vai sadzīvē, vai jānovieto tie klases izstāžu stendā.
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Mūzika kā alternatīvās komunikācijas metode
 Mūzika – ir alternatīvā komunikācija, īpašs neverbālās komunikācijas veids, kas spēj
apvienot sabiedrību.
 Mūzika ir jūtu valoda – emocionāla pēc savas būtības. Tā spēj ietekmēt bērna
emocionālo pasauli. Mūzikai ir milzīga vara skolēnos ar funkcionāliem traucējumiem
radīt emocijas, jo gandrīz jebkurš no viņiem reaģē uz mūzikas skanējumu.
 Mūzikas radītās sajūtas var būtiski ietekmēt viņu noskaņojumu, izturēšanās veidu un
uzvedību, piem., mūzikas skanējuma laikā bērni bieži savas pozitīvās emocijas pauž
ļoti ekspresīvi – skaļi priecājas, plaukšķina, u. tml.
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Mūzika kā alternatīvās komunikācijas metode
 Mūzikas ritms, melodija, paaugstina skolēniem komunikācijas, mācīšanās,
pašizpausmes, organizēšanās spējas.
 Mūzika ir gan attīstoša, gan koriģējoša, gan integrējoša. Dažādu pasākumu laikā, piem.,
ejot rotaļās, skolēni ar mūzikas starpniecību apgūst sadarbošanās prasmi, apgūst iespēju
saprasties „bez vārdiem”.
 Mūzika, skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, palīdz pārvarēt dažādus
ierobežojumus, piemēram, pārlieku kautrīgumu, vēlmi norobežoties, agresivitāti, u. tml.
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Kustība kā komunikācija
 Tie ir dažādi motorie vingrinājumi gan lielās, gan smalkās motorikas trenēšanai.
 Tās var būt dažādas kustību dziesmiņas – kuras dod skolēniem iespēju visas dziesmas
laikā vingrināt kādu noteiktu kustību, piemēram, griešanos uz riņķi, palēcienus,
soļošanu dažādos veidos, u.tml.
 Sports, ārstnieciskā vingrošana.
 Dažādi praktiskās dzīves vingrinājumi ( piemēram, pašaprūpe – roku mazgāšana,
apģērbšanās, dažādu aizdaru ciet un vaļā taisīšana, galda klāšana, patstāvīgs ēšanas
process u.tml.).
 Tās var būt dažādas pirkstiņspēles, kur skolēns ar saviem pirkstiņiem iepazīst gan savu
pirkstu kustīgumu, gan savu ķermeni, gan apkārtējo vidi, piemēram, pirkstiņspēle
„Vāru, vāru putriņu”.
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Kustība kā komunikācija
 Tie var būt visi mācību uzdevumi, kuru izpildē nepieciešama bērnu roku darbība,
piemēram, puzles, konstruktori, mozaīkas, komunikācijas tāfeles, burtu ābeces,
darbošanās ar rakstīšanas piederumiem, veidošanas masām, darbs ar šķērēm, dažādu
trauku atvēršana, atskrūvēšana, sīku priekšmetu salasīšana u.tml.
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Kustība kā komunikācija
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Ēdienu gatavošana – komunikāciju veicinošs process
 Prasmi darboties – vislabāk skolēns apgūst praktiski darbojoties.
 Ēdienu gatavošanas procesa laikā gūtā emocionālā un fiziskā labsajūta veicina
komunikācijas procesu veidošanos, sociālo adaptāciju.
 Lai tiktu pie rezultāta ir jāiegulda komunikācijas procesu veicinošs darbs – vispirms
produkti ir jāiegādājas tirgū vai veikalā, tad, sadarbojoties ar citiem klasesbiedriem un
skolotājām, produkti ir jāmizo, jāsagriež, jāmaisa, u.tml., un tikai pēc tam var baudīt
ieguldītā darba rezultātu.
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Ēdienu gatavošana – komunikāciju veicinošs process
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Integrācija sabiedrībā – komunikācijas veicinošs faktors
 Komunikācija ir cieši saistīta ar integrēšanos sabiedrībā. Mums nav jēga apgūt
komunikācijas prasmes, ja mēs negrasāmies komunicēt – neizejam sabiedrībā,
neveidojam saskarsmi ar cilvēkiem. Komunikācijas prasmes tiek veidotas un
nostiprinātas sabiedrībā.
 Lai veicinātu skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem integrēšanos sabiedrībā,
attīstītu prasmi orientēties apkārtējā vidē un palīdzētu paaugstināt gan izziņas
darbības aktivitāti, gan paplašinātu redzes loku, gan relaksētu, kā arī sekmētu
komunikācijas procesu attīstību, u.tml., regulāri dodamies mērķtiecīgās pastaigās.
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Pieskāriens kā komunikācija
 Ikviens bērns, neatkarīgi no tā vai viņam ir funkcionāli traucējumi, vai nav – vēlas būt
mīlēts, saprasts, pieņemts, būt svarīgs ne tikai saviem vecākiem, bet arī mums,
skolotājiem.
 Bērns, neskatoties uz to, kādi ir viņu attīstības traucējumi, sazinās ar ārpasauli
emociju līmenī – viņš savas jūtas pārraida ar savu uzvedību. Ja viņu traucē, kādi
sensorie kairinājumi – tas noteikti parādīsies viņa uzvedībā. Ja viņš būs izsalcis – arī
to viņš mums „ pateiks”, pat, ja viņš nebūs spējīgs pateikt to savādāk, piemēram,
vārdiem, žestiem vai attēliem.
 Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bieži vien vairāk, nekā mēs spējam iedomāties
– uztver gan mūsu noskaņojumu, gan attieksmi pret viņu. Tāpēc mums, pedagogiem,
ir svarīgi veidot ar saviem audzēkņiem emocionāli pozitīvu gaisotni.
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Pieskāriens kā komunikācija
Kā to panākt?
 Acu skatiens. Acu skatiens ir pirmais, ar ko mēs emocionāli apliecinām savu
attieksmi. Tiek uzskatīts, ka 20% informācijas tiek nodots ar runas valodu, bet 80% ar ķermeņa valodu. Skolotāja acu skatiens nedrīkst būt tikai kā kontroles, vadības un
pārbaudes līdzeklis.
 Pieskāriens. Pieskārieniem vajadzētu būt neuzkrītošiem un nepārspīlētiem.
 Uzmanības pievēršana. Pedagogs nedrīkst aizmirst, ka emocionālās vajadzības ir arī
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vai nu viņi prasa, lai tās tiktu apmierinātas,
vai ne.
 Disciplīnas nodrošināšana. Pedagogam jānodrošina, lai viņa izvirzītās prasības ir
samērīgas un jārūpējas, lai tās tiktu ievērotas, piemēram, roku mazgāšana pēc tualetes
apmeklējuma.
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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