
SZKOLENIE 
AAC-KOMUNIKACJA 
ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA
TEORIA I PRAKTYKA
20-21.06.2020 r., w godz. 9:00-16:00 i 9:00-13:00
Na szkolenie zapraszamy rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli, fizjote-
rapeutów oraz inne osoby ze środowiska dziecka bądź osoby dorosłej, która 
korzysta lub mogłaby korzystać z komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

SZKOLENIE POPROWADZI
mgr Edyta Tyszkiewicz   
pedagog, neurorehabilitant C-eye, terapeuta komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej, terapeuta rozwojowy Growth through Play System, 
specjalista terapii ręki, terapeuta zajęciowy i terapeuta TUS. Autorka wielu 
artykułów z zakresu: komunikacji alternatywnej i wspomagającej, afazji oraz 
neuroplastyczności. Autoryzowany partner AssisTechu w zakresie treści 
terapeutycznych w C-eye i Eyefeelu. Od wielu lat pracuje z dziećmi z deficytami 
rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach. 
Prowadzi gabinet neurorehabilitacji C-eye, komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej oraz terapii ręki w Przychodni Portowej w Szczecinie, 
związana z Centrum Neurorehabilitacji w Szczecinie.
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SZKOLENIE 
AAC-KOMUNIKACJA 
ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA
TEORIA I PRAKTYKA

MIEJSCE SZKOLENIA:
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. +48 91 455 33 00
www.medincus.pl

REJESTRACJA:
mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
koszt udziału: 450 zł
Liczba miejsc jest ograniczona.
W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat

Blok 1 (4 h)
Wprowadzenie w komunikację alternatywną i wspomagającą 
Wspomagana stymulacja języka 
Mity i fakty w komunikacji alternatywnej i wspomagającej
Narzędzia w komunikacji alternatywnej i wspomagającej: eye 
trackery, e-tran, C-eye, Eyefeel, Boardmaker, Letme Talk, Mówik, 
Grid3, Tobii Comunicator 5 itp. 
Przyciski (switche) i inne metody dostępu użytkownika 
do nowych technologii

Blok 2 (4 h) 
Punkt sprawstwa
Partner komunikacyjny
Profil komunikacyjny
Tworzenie tablic komunikacyjnych. Ustalanie wielkości symbo-
lu. Tworzenie tablic kontekstowych, uczestnictwa

Blok 3 (4 h)
Trudności i bariery we wprowadzaniu komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej 
Modelowanie w AAC 
Ocena efektywności porozumiewania się wg Magdaleny 
Grycman 
Tworzenie książek komunikacyjnych w technologii niskiej i tech-
nologii wysokiej 

Blok 4 (4 h) 
Praktyczne warsztaty tworzenie profilu komunikacyjnego, ade-
kwatnych strategii,  tablic komunikacyjnych dla wybranych, 
konkretnych przypadków z użyciem poznanych narzędzi.

 

PROGRAM SZKOLENIA

REJESTRACJA 
mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
koszt udziału: 390 zł
Liczba miejsc jest ograniczona.
W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat.

KONTAKT
Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
www.medincus.pl
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