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AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna - jak zacząć pracę w 

obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem  

(II stopień) 
 

 

Dla kogo: 

Szkolenie "AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna II stopień" skierowane jest do 

specjalistów – terapeutów, rodziców, wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, 

asystentów i pomocy nauczycieli pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem, 

którzy wykazują trudności w obszarze porozumiewania się. Na szkolenie zapraszamy osoby, 

które uczestniczyły w szkoleniu "AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna - jak zacząć 

pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem I stopień” 

 

Cel szkolenia: 

 

Szkolenie ma na celu przećwiczenie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia I-ego 

stopnia w praktyce. Składa się głównie z warsztatów dotyczących wprowadzania pierwszych 

interwencji komunikacyjnych: rozbudzania intencji i inicjatywy, korzystania z planu, 

konstruowania pomocy wizualnych zgodnie z celem komunikacyjnym. Warsztat jest również 

okazją do nauki kształtowania kompetencji dobrego partnera komunikacyjnego i nauki 

poprawnego wspomagania użytkowników podczas nauki umiejętności komunikacyjnych.  

 

 

Metody i formy pracy: 

 

 Warsztat 

 Prezentacja filmów 
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Program szkolenia "AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna II stopień": 

 

 Kompetentny partner komunikacyjny i sposoby wspomagania 

 Proszenie o pomoc i odmawianie jako ważne kompetencje komunikacyjne 

 Warsztaty praktyczne:  

o Intencja i inicjatywa do komunikowania 

o Korzystanie z planu dnia 

o Proszenie o pomoc 

o Odmawianie 

o Rola partnera komunikacyjnego i osoby wspomagającej 

 Praca na studium przypadku - budowanie systemu, wprowadzanie znaku, planowanie i 

aranżowanie sytuacji komunikacyjnych. 

 Ostatnia część szkolenia będzie miała charakter pracy superwizyjnej lub panelu  

dyskusyjnego, przeznaczonego na rozwianie wątpliwości dotyczących pracy z 

podopiecznymi, zależnie od zgłoszeń i potrzeb uczestników.  

 Możliwość pogłębionej superwizji: polega na opracowaniu strategii komunikacyjnej na 

przykładzie konkretnej osoby z autyzmem zgłoszonej przez uczestnika szkolenia. 

Wymagany opis osoby, trudności i celów do opracowania przesłany co najmniej dwa 

tygodnie przed terminem szkolenia. 

 

Czas trwania:  7 godzin 

 

 
 


