Przydatne terminy z zakresu AAC:
ekran dotykowy – nakładka na monitor pozwalająca na przesuwanie kursora
myszy poprzez dotykanie i wodzenie palcem po ekranie
folder osobisty – zbiór informacji o sobie, które właściciel folderu chce
przekazać rozmówcom
hasło – znak graficzny (obrazek, ideogram, zdjęcie, litera, wyraz, zdanie, liczba,
symbol, znak interpunkcyjny itp.) umieszczony na pojedynczym polu słownika do
porozumiewania się
klawiatura planszowa – urządzenie zastępujące zwykłą klawiaturę, w którym
mechaniczne klawisze zastąpione są przez pola dotykowe zawierające litery,
cyfry lub rysunki umieszczone na wymiennych planszach
klawiatura na ekranie (wirtualna) – klawiatura wyświetlana na ekranie
komputera, w której naciskanie klawiszy realizowane jest poprzez ich wybieranie
za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego
książka do porozumiewania się – osobista, wielostronicowa pomoc do
porozumiewania się
poczucie sprawstwa – wiedza, że określone działanie lub zachowanie może
bezpośrednio doprowadzić do określonych wyników i efektów, również w sferze
interpersonalnej. Zrozumienie związku przyczyna skutek może często być
pierwszym krokiem do komunikacji intencjonalnej
pomoce komputerowe
mikroprocesorze
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proste pomoce – nieelektroniczne lub elektroniczne, ale nie oparte na
mikroprocesorze pomoce do porozumiewania się
przekaz wspomagany – podejście, w którym rozmówca użytkownika systemu
AAC mówiąc do niego, jednocześnie używa odpowiadających niektórym lub
wszystkim elementom wypowiedzi gestów lub symboli. Ma to na celu ułatwienie
rozumienia mowy osobom, które mają z tym problemy (upośledzenie umysłowe,
zaburzenia o typie afazji)

słownictwo – zasób używanych i rozumianych słów
słownik osobisty – pomoc do porozumiewania się, będąca zbiorem haseł
przedstawiających słownictwo użytkownika pomocy
stały margines – część tablicy lub książki do porozumiewania się, zawierająca
zawsze dostępne hasła
strategia AAC – wyuczona lub samodzielna metoda wykorzystania dostępnych
środków porozumiewania się (pomocy, urządzeń, symboli, gestów, technik itp.)
do efektywnego poprawienia lub ułatwienia porozumiewania się i potencjału
komunikacyjnego
syntezator mowy – program komputerowy generujący mowę
tablica do porozumiewania się – osobista pomoc do porozumiewania się, w
której wszystkie hasła są umieszczone na jednej płaszczyźnie
tablica tematyczna, książka tematyczna – pomoc do porozumiewania się
zawierająca hasła związane z jednym obszarem tematycznym
wizytówka – krótki tekst, czasem ilustrowany zdjęciem, przedstawiający
właściciela pomocy do porozumiewania się
wskaźnik optyczny – urządzenie pozwalające na wskazywanie za pomocą
zogniskowanego strumienia niewidzialnego światła (np. podczerwonego) lub innej
energii (np. ultradźwięków)
wskaźnik świetlny – urządzenie pozwalające na wskazywanie za pomocą
zogniskowanego strumienia światła

Terminy anglojęzyczne:
AAC (Alternative and Augmentative Communication) – alternatywne i
wspomagające sposoby porozumiewania się; obecnie zalecane jest używanie
terminu: wspomagające sposoby porozumiewania się
head pointer – wskaźnik umieszczany na głowie
high tech, high technology – pomoce komputerowe
low tech, low technology – proste pomoce

scanning – przeglądanie kierowane
switch – włącznik, także: wyłącznik, przełącznik;
touch screen – ekran dotykowy
VOCA (Voice Output Communication Aid) – urządzenie wspomagające
porozumiewanie się, które odtwarza lub syntetyzuje mowę
Adresy stron internetowych dotyczących AAC:
http://www.aac.org.pl Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”
http://www.isaac.org International Society for Augmentative and Alternative
Communicatione http://www.makaton.pl Program Rozwoju Komunikacji
Makaton
http://www.piktogramy.webpark.pl
Centrum
Metod
Alternatywnych w Szczecinie
http://www.plock.edu.pl/prv/logopeda/komunikacja.html
Logopedyczny autorstwa Marzeny Mieszkowicz
http://www.harpo.com.pl
Największy
polski
dystrybutor
i oprogramowania do nauki i wspomagania porozumiewania się.
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