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      Альтернативная дополнительная коммуникация является невербальным средством об-
щения для лиц с различными нарушениями речи (анартрия, афазия, алалия, аутизм). Ком-
муникационная система с обменом картинок (PECS) является одной из методик
альтернативной дополнительной коммуникации. Основная цель системы PECS – развитие
навыков функциональной коммуникации у детей с аутизмом. PECS дает детям возможность
общения, а родителям помогает понимать своих детей и избегать многих проблем. Автор с
2010 года успешно использует эту методику на практике.

ALTERNATIVE  AND  AUGMENTATIVE  COMMUNICATION  AS  A  IMPORTANT 
DIRECTION  OF  SPEECH  THERAPY

A.V. Avagyan

Special Education Faculty of Armenian State Pedagogical University, Yerevan. Armenia

        Alternative and augmentative communication (AAC) is used by those with a wide range of
speech inpairments, including congental impairments such as cerebral palsy, alalia, aphazia and
autism. The Picture Exchange Communication System (PECS)  is the tipe of AAC. This systems
primary goal is to teach the child functional communication. Author successfully use PECS since
2010. In this period of time she has worked with over 37 students with autism, ages two and a half
to eight. PECS gives children a chance to communicate, also it is a great opportunity for parents
to understand their children, and avoid many problems.

    

    Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցումը (ԱԼՀ) անխոս կամ խոսքի ծանր
թերզարգացմամբ անձանց հաղորդակցական հնարավորությունների ընդլայնմանն
ուղղված մանկավարժական և լոգոթերապևտիկ օգնության տեսակ է: Այն
ժամանակակից, միջազգային գրականության մեջ նշվում է AAC հապավմամբ (Aug-
mentative and Alternative Communication): Հաղորդակցման այլընտրանքային
միջոցներն են` ժեստերը, նկարները, սիմվոլները, տեխնիկական միջոցները, «խոսող»
սարքերը:
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    Խոսքի զարգացման հապաղմամբ երեխաների
համար ԱԼՀ կարող է հանդիսանալ ժամանակավոր
հաղորդակցման միջոց, քանի դեռ չի ձևավորվել
բանավոր խոսքը: Ծանր խոսքային խանգարումներով
անձանց համար այն կարող է հանդես գալ որպես
հաղորդակցմանը օգնող, լրացուցիչ միջոց: Հանդիպում
են նաև խոսքի այնպիսի խանգարումներ (անարտրիա,
աֆազիայի դեպքեր, ալալիա), որոնց դեպքում
այլընտրանքայինը հանդիսանում է հաղորդակցման
միակ հնարավոր եղանակը, որը մարդուն ուղեկցում է
ողջ կյանքի ընթացքում: ԱԼՀ արդյունավետորեն
կիրառվում է նաև աուտիզմով երեխաների հետ
լոգոպեդական աշխատանքում: Աուտիզմով երեխաների
թվացյալ խոսքային ակտիվությունը, որը դրսևորվում է
բառերի, արտահայտությունների կրկնություններով,
մուլտֆիլմերից ու համակարգչային խաղերից ամբող-
ջական նախադասությունների մեջբերումներով, հաճախ
իրենից ներկայացնում է բառերի մեխանիկական
կրկնում (էխոլալիա) և չի ծառայում հաղորդակցմանը:
Այս դեպքում նույնպես այլընտրանքային հաղորդակ-
ցումը կարող է ծառայել որպես հաղորդակցման
լրացուցիչ միջոց: Վերոնշյալ բոլոր դեպքերում
այլընտրանքային հաղորդակցումը նպաստում է
շրջապատողների հետ փոխհարաբերությունների
զարգացմանը [4]:

    Հայտնի է, որ հաղորդակցման բացակայության
դեպքում երեխան ունենում է հոգեբանական խնդիրներ,
հուզական ու անձնային ոլորտի, վարքի խանգարումներ,
երկրորդային ձևով` մտավոր թերզարգացում: ԱԼՀ
առաջարկում է այս երեխաների հետ աշխատելիս շեշտը
դնել ոչ թե խոսք ձևավորելու, այլ առաջին հերթին`
հաղորդակցում զարգացնելու վրա:

    ԱԼՀ տարատեսակներից է նկարների փոխանակ-
մամբ հաղորդակցման համակարգը: Ժամանակակից
միջազգային գրականության մեջ նշվում է PECS
հապավմամբ (Picture Exchange Communication System):
Այն առավել արդյունավետ օգտագործվում է աուտիզմով
երեխաների հետ իրականացվող լոգոթերապիայի
ժամանակ: PECS հիմնական նպատակներն են`
երեխայի մոտ ձևավորել ֆունկցիոնալ հաղորդակցման
հմտություններ, խոսք, նրան դրդել ինքնուրույնության ու
նախաձեռնության: Ֆունկցիոնալ է համարվում այն
հաղորդակցումը, որը դրսևորվում է առօրյայում, առանց
մեծահասակի ցուցումների, ինքնաբուխ ձևով:

    Նկարների փոխանակմամբ հաղորդակցման հա-
մակարգով հաղորդակցվող երեխան ունենում է անհա-
տական հաղորդակցման գիրք, որի էջերին փակցված են
ուտելիքի, խաղալիքների, կենցաղային իրերի և այլ
պատկերներ [1, 3]:

    PECS ունի վեց փուլ [2]:
    Առաջին փուլում երեխան կատարում է պարզ

փոխանակում. տալիս է նկար/պատկեր, ստանում
համապատասխան առարկան: Փոխանակություն

կատարել նրան կարող է դրդել չափազանց ցանկալի
առարկան:

    Երկրորդ փուլում երեխան վերցնում է
նկարը/պատկերը, մոտենում է մասնագետին, նրա
ուշադրությունը հրավիրում է իր վրա և կատարում է
փոխանակում: Ընդ որում, այս փուլում աշխատանքը
կազմակերպվում է այնպես, որ երեխան փոխանակում
կատարի տարբեր մարդկանց հետ ու տարբեր
իրավիճակներում:

    Երրորդ փուլի առանձնահատկությունը կայանում է
նրանում, որ երեխան սկսում է դիտել նկարներն ու
ընտրել իրեն անհրաժեշտ առարկայի համապատաս-
խան նկարը: Այս փուլում աշխատանքի մեջ սկսում ենք
կիրառել հաղորդակցման գիրքը, որի վրա նախ
փակցվում է երկու նկար: Երեխան նախ պետք է վերցնի
նկարը, տա հաղորդակցման գործընկերոջը, ապա
վերցնի համապատասխան առարկան: Փաստորեն, այս
փուլում մեխանիկական փոխանակումից երեխան
անցում է կատարում մտածված փոխանակմանը:

    Չորրորդ փուլը բեկումնային է երկու առումով` նախ
մինչև 5 տարեկան երեխաների մեծամասնությունը այս
փուլում սկսում է խոսել, ապա երեխան սկսում է
հաղորդակցվել նախադասություններով` հետզհետե
ընդլայնելով դրանք ու օգտագործելով խոսքի այլ մասեր:

    Նախադասություն կազմելու նպատակով երեխայի
հաղորդակցման գրքում ունենում ենք նախադասության
հատված: Երեխան վերջինիս վրա փակցնում է «Ես
ուզում եմ» արտահայտության սիմվոլն ու ցանկալի
առարկայի նկարը, մոտենում է հաղորդակցման
գործընկերոջը, որը  բարձրաձայնում է տվյալ նախադա-
սությունը և տալիս ցանկալի առարկան: Եթե երեխան
արդեն խոսում է, ապա նախադասությունը նա է
արտասանում:

    Հինգերորդ փուլում երեխան պատասխանում է «Ի՞նչ
ես ուզում» հարցին:

    Վեցերորդ փուլում երեխան սկսում է մեկնաբանել
տարբեր իրավիճակներ` պատասխանելով «Ի՞նչ ես
տեսնում», «Ի՞նչ ես լսում», «Ի՞նչ է սա» և այլ բազմազան
հարցերի: Վերոհիշյալ փուլերի ընթացքում երեխան նաև
սովորում է ենթարկվել «Սպասիր» հրահանգին, ընկալել
«այո» և «ոչ» բառերի իմաստը, «չկա» արտահայ-
տությունը:

    PECS մեթոդիկան մեր կողմից հաջողությամբ
կիրառվում է 2010 թվականի հունիսից` «Հերացի»
համալսարանական պոլիկլինիկայում, «Ինթրա» հոգե-
կան առողջության կենտրոնում: Մինչ օրս, մեթոդիկան
մեր կողմից կիրառվել է 2,5-8 տարեկան աուտիզմով 37
երեխայի հետ, որոնց 87% տղաներ էին: Նրանց  63%
թերապիան սկսելիս եղել է անխոս, 37% մոտ առկա են
եղել էխոլալիաներ, որոնք չեն ծառայել երեխաների
հաղորդակցմանը: Երեխաների մեծ մասի հետ
նախկինում լոգոպեդների ու հոգեբանների կողմից
իրականացվել էր համապատասխան միջամտություն`
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ավանդական մեթոդներով: Փորձը ցույց է տալիս, որ
խոսքի ու հաղորդակցման զարգացման տեմպերի առու-
մով` այս երեխաները չեն տարբերվում իրենց նույն
խնդրով հասակակիցներից, ում հետ նախկինում ավան-
դական մեթոդիկաներով թերապիա չի իրականացվել:

    PECS կիրառման վաղ փուլերից սկսած նկատվում
է երեխաների վարքի, հուզական ոլորտի դրական
փոփոխություն, քանի որ երեխան ստանում է
ցանկություններն արտահայտելու ֆունկցիոնալ ու պարզ
միջոց: Աշխատանքի բարձր արդյունավետությունն ու
կարճ ժամանակում դրական արդյունքների հասնելը
բացատրվում է նաև պարապմունքների պրոցեսում
ծնողի ներկայությամբ ու ակտիվ մասնակցությամբ:
Մինչև 5 տարեկան երեխաների 80% աշխատանքի IV
փուլում սկսել է խոսել, վեցերորդ փուլում` մեկնաբանել:
Ժամանակի ընթացքում այս երեխաների ճնշող
մեծամասնությունը կարողանում է խոսել առանց
հաղորդակցման գրքի: Երեխաների 11% խոսում է
համակցված ձևով, այսինքն հիմնականում առանց
հաղորդակցման գրքի, երբեմն` նրա օգնությամբ: Մեր
այցելուների 9% համար գիրքը մնում է նրանց
հաղորդակցման միակ միջոցը:

    Մասնագետների կողմից չափազանց կարևորվում է
PECS կիրառումը տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր
իրավիճակներում` սրճարան, խանութ, մանկապարտեզ,
դպրոց, խաղահրապարակ [2, 5]: Փորձը ցույց է տալիս,
որ հասարակության կողմից երեխայի հաղորդակցման

ձևն ընդունվում, ողջունվում և լիարժեք ընկալվում է:
Երեխան բավարարում է հաղորդակցվելու ցանկությունը,
զգալիորեն նվազում են իրավիճակին ոչ համապատաս-
խան վարքագծի դրսևորումները: Իհարկե, նշանա-
կություն ունի նաև աշխատանքը սկսելիս երեխայի
տարիքն ու ընտանիքի ակտիվ մասնակցությունն այս
գործընթացին:
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