
 

AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna - jak       

zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub        

dorosłą osobą z autyzmem - I i II stopnia 

 

Dla kogo:  

Szkolenie "AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna" skierowane jest do         

specjalistów – terapeutów, wychowawców oraz nauczycieli wspomagających,       

asystentów i pomocy nauczycieli pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi          

z autyzmem, którzy wykazują trudności w obszarze porozumiewania się.         

Zapraszamy także rodziców zainteresowanych tą tematyką i poszukujących        

odpowiedzi na pytanie „Jak zacząć?”  

 

Cel szkolenia:  

Szkolenie "AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna" ma na celu         

odpowiedź na pytanie „Jak świadomie zacząć pracę nad umiejętnościami         

komunikacyjnymi?”. Dzięki niemu nauczycie się Państwo oceniać umiejętności        

komunikacyjne, planować proces wspomagania komunikacji, poszukiwać i       
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odnajdywać sytuacje, które mogą nabrać charakteru komunikacyjnego w        

codziennym życiu.  

 

Program szkolenia "AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna"  

DZIEŃ PIERWSZY - I STOPIEŃ 

● Poziomy rozwoju komunikacji  

● Trudności osób z autyzmem w obszarze porozumiewania się  

● Funkcjonalna komunikacja  

● Sposoby i narzędzia do komunikacji  

● Znaki w otoczeniu użytkownika – korzystanie z planu dnia, tablice          

wyboru do zajęć  

● Tworzenie indywidualnego systemu komunikacji  

● Bazowe i istotne umiejętności komunikacyjne  

● Korzyści z wprowadzenia AAC  

● Warsztaty praktyczne  

 

DZIEŃ DRUGI - II STOPIEŃ 

● Kompetentny partner komunikacyjny i sposoby wspomagania 

● Proszenie o pomoc i odmawianie jako ważne kompetencje komunikacyjne 

● Warsztaty praktyczne: 

● Intencja i inicjatywa do komunikowania 
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● Korzystanie z planu dnia 

● Proszenie o pomoc 

● Odmawianie 

● 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.  

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe:  

prezentację,  

kwestionariusze oceny wzmocnień,  

arkusz wywiadu mający na celu zebranie podstawowych informacji dotyczących         

porozumiewania się,  
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materiały dodatkowe obejmujące rozszerzony opis wybranych zagadnień       

przedstawionych w prezentacji.  

Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć pomoce do porozumiewania.  

 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe czyli 8h + 7h = 15 godzin (20 godzin              

dydaktycznych). UWAGA! Można zamówić 1 lub 2 dni szkolenia 

 

Metody i formy pracy:  

wykład  

dyskusja  

warsztat  

prezentacja filmów  

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / stacjonarne / otwarte / zamknięte 

 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc       

Autyzm o ukończeniu kursu. 
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Cena szkolenia zamkniętego:  

Ustalana indywidualnie.  

W przypadku szkolenia stacjonarnego doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu         

oraz czasu koniecznego na dojazd.  

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników, inne warunki są ustalane indywidualnie. 

Cena szkolenia otwartego - aktualna cena na stronie szkolenia 

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2020 

 

Kontakt: 660 330 220 lub 22 308 66 33  fundacja@pomocautyzm.org 
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