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 W Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej na poziomie szkoły 

podstawowej I etapu edukacyjnego została przeprowadzona innowacja 

metodyczna „Mówię Makatonem”. Opracowaniem i realizacją projektu zajęły 

się pani Iwona Zając (oligofrenopedagog, logopeda/terapeuta AAC) i pani Edyta 

Dziewińska (oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej). 

Uczestnikami innowacji byli uczniowie z klasy I-III ZET p. Edyty Dziewińskiej  

z trudnościami w porozumiewaniu się i nieposługujący się mową czynną 

tworząc grupę pod nazwą „Makatonki”. W związku z tym wychowawca, 

logopeda/terapeuta AAC, pomoc nauczyciela i rodzice konsekwentnie  

i systematycznie budowali środowisko językowe zarówno w szkole, jak  

i w domu. 

Działania polegały na intensywnym treningu wprowadzania i utrwalania 

gestów oraz symboli graficznych jako środka porozumiewania się. Aktywizacja 

uczniów  była możliwa poprzez uczestnictwo w aranżowanych sytuacjach 

edukacyjnych w korelacji z treściami programowymi. Strategie terapeutyczne, 

sprzyjające rozwojowi komunikacji bazowały przede wszystkim na programach 

multimedialnych, takich jak: „Słownik Makatonu”, „Animacje  Gestów  

Makaton”, „Piosenki Makatonu”, komunikator „KONI”, „Zabawy Makatonu” 

pozyskanych dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia „Serce za Serce” 

oraz programach do nauki i rozrywki, jak również na  opracowaniach 

graficznych pozyskanych ze szkoleń Makatonu I, II i III stopnia. Zostały także  

stworzone Indywidualne Foldery Komunikacyjne dla uczestników.  

Artystycznym wyrazem osiągnięć uczniów w innowacji było zaprezentowanie 

przez „Makatonki” zdobytych  umiejętności na uroczystości organizowanej  

z okazji jubileuszu 65-lecia naszej placówki „Festyn w plenerze z Marią 

Grzegorzewską”. 

  Zakres podstawowy innowacji obejmował symbole i gesty dotyczące 

codziennego funkcjonowania w domu i w szkole oraz po 4 charakterystyczne 

gesty i symbole dla każdej pory roku. Ponadto uczniowie nabyli umiejętność 

właściwego wyrażania pragnień, potrzeb i uczuć, funkcjonalnej współpracy  

z rozmówcą, prawidłowego  różnicowania kategorii i dokonywania wyboru 

środków przekazu  w celu  tworzenia wypowiedzi, bezpiecznego i celowego 

korzystania z pomocy wysokiej technologii - programy multimedialne, 

komunikator. Obniżono poziom frustracji spowodowanej niemożnością 

skutecznego porozumiewania się, zauważono pozytywne efekty komunikacji ze 



środowiskiem rówieśniczym oraz innymi osobami ze środowiska szkolnego. 

Nastąpił wzrost samooceny, samodzielności, poczucia sukcesu i satysfakcji  

z możliwości skutecznego porozumienia się. Rodzice uczestników innowacji byli 

również zaangażowani w projekt. Prowadzące zorganizowały spotkanie,, na 

którym omówiły, na czym on będzie polegał, przedstawiły cele i zachęciły do 

współpracy. Zadaniem rodziców było przede wszystkim utrwalenie w domu 

wyuczonych gestów Makatonu i obserwacja zmian zachodzących u dzieci  

w innym środowisku niż szkolne (zjawisko generalizacji umiejętności).  

  Podsumowując, ideą wszystkich zastosowanych aktywności w bardzo 

różnych, atrakcyjnych formach było wspomaganie rozwoju języka dzieci  

z trudnościami rozwojowymi poprzez stosowanie zarówno niewerbalnych, jak  

i werbalnych strategii kontaktu i komunikacji. Strategie te były zorientowane na 

kształtowanie porozumiewania się i budowania interakcji z dzieckiem – 

użytkownikiem AAC podczas wspólnego działania – rozmów, obserwacji, zabaw 

i zadań służących modelowaniu języka. 
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