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SEMINARIUM „ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKOWANIA SIĘ”  
14 kwietnia 2018 r. 

 

INFORMACJA O PRELEGENTACH I WYKŁADACH  
 
 

Monika Jerzyk - pedagog specjalny, muzykoterapeuta, trener Video Treningu Komunikacji, 

terapeuta AAC, pasjonatka Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i konceptu bazalnego, 

z  doświadczeniem setek godzin szkoleń, warsztatów, seminariów, superwizji i konferencji krajowych 

oraz zagranicznych, zarówno jako uczestniczka, jak i prelegentka. 

Pracuje w Stowarzyszeniu na Tak i prowadzi Centrum Rozwoju Porozumiewania GADATEK, 

członkini Stowarzyszenia Mówić bez Słów Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów terapii 

skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wygłosi wykład nt.:  

Dużo mitów i kilka faktów na temat komunikacji alternatywnej 

i wspomagającej, czyli „upside down” 

W wystąpieniu obalone zostaną powtarzane od wielu lat, najbardziej popularne i szkodliwe mity 

na temat AAC. Przedstawione fakty pozwolą na znalezienie najczęściej poszukiwanych odpowiedzi: 

kiedy zacząć?, od czego zacząć?, czym jest i jak budować efektywny Wieloskładnikowy Indywidualny 

System Komunikacyjny? Mnogość prezentowanych filmów ukaże jak wielu różnych doświadczeń 

komunikacyjnych potrzebują osoby z wieloraką niepełnosprawnością w procesie uczenia się 

porozumiewania i jakie kompetencje powinien posiadać terapeuta, aby w tym procesie efektywnie 

im towarzyszyć. Zaprezentowane zostanie bardzo unikalne podejście do komunikacji alternatywnej, 

które nie wyklucza nikogo i tym samym daje szanse na porozumiewanie się z otoczeniem każdej 

osobie niemówiącej. 

 

Magdalena Kaźmierczak - Dyrektor Kliniczny PECS Polska, karierę zawodową rozpoczęła 

jako nauczyciel nauczania początkowego w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W 2011 r. 

ukończyła dwuletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College 

w Dublinie, drugi rok na Florida Institute of Technology w Melbourne. Jej zainteresowania zawodowe 

skierowane są na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior 



Analysis - ABA) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi 

zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Posiada bogate 

doświadczenie praktyczne w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza 

w prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu 

i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń 

dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem 

w tradycyjny system szkolny. Wygłosi wykład nt.:  

Klarowny obraz: Korzyści płynące ze stosowania PECS 

Prezentacja rozpocznie się omówieniem Podejścia Pyramid do Edukacji, unikalnego modelu 

opracowanego przez dr Andy’goBondy, który w precyzyjny sposób definiuje jakie warunki powinny 

być spełnione by budować efektywne środowiska edukacyjne. Uczestnicy dowiedzą się:  

1. Czym różni się zaburzenie komunikacji u dzieci z ASD od zaburzeń komunikacji dzieci z innymi 

zaburzeniami? 

2. W jaki sposób budować skuteczne systemy motywacyjne: co zrobić, żeby dzieci z ASD chciały się 

komunikować? 

3. Dlaczego należy rozwijać komunikację w kontekście definicji komunikacji funkcjonalnej? 

4. W jakich obszarach doskonalić swój warsztat by być skutecznym logopedą/nauczycielem dziecka 

z autyzmem? 

5. W jaki sposób rozwój komunikacji wpływa na redukcję zachowań niepożądanych? 

W drugiej części prezentacji zostanie dokonany przegląd wszystkich etapów wprowadzania PECS, 

przedstawione zostaną korzyści płynące ze stosowania PECS oraz to, w jaki sposób PECS przyczynia 

się do rozwoju mowy i języka. Omówione zostaną coraz bardziej powszechne mity na temat metody. 

Prezentacja poparta będzie materiałem filmowym oraz odniesieniami do konkretnych badań 

naukowych.  

Ewa Grzelak - logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, anglistka, prowadzi 

stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, konsultacje i szkolenia dotyczące AAC, w tym  z 

zakresu obsługi i wykorzystania programu ,,MÓWik” dla osób niemówiących. Prywatnie mama 

autystycznego chłopca z apraksją mowy posługującego się AAC, który od ponad 5 lat jest 

użytkownikiem AAC, od 3 lat używa programu „MÓWik”. Pani Ewa Grzelak wspiera rodziców 

i terapeutów prowadząc  superwizje, konsultacje i szkolenia  AAC. Wygłosi wykład, nt.:  

Zastosowanie programu „MÓWik” w terapii i życiu codziennym 

osób ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się 


