
 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO 
W POLKOWICACH 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 746 – 15 – 70,  
e-mail: podm@polkowice.edu.pl, http://www.polkowice.edu.pl 

 
 

 
 
 

KOD FORMY: 
SZ.5.22.23                

JAK NAUCZAĆ POROZUMIEWANIA SIĘ DZIECI, KTÓRE CHCIAŁYBY MÓWIĆ, 
ALE NIE MOGĄ? SZKOLENIE-AAC 

 

Adresatem szkolenia są nauczyciele specjaliści, terapeuci. 
 

Program:  
1. Zalety i wady poszczególnych metod komunikowania się.  
2. Jak dobrać właściwa metodę komunikowania się i jak się nią posługiwać w prawidłowy sposób? 
(Analiza materiałów filmowych).  
3. Praca nad rozwojem komunikacji przedintencjonalnej, plany aktywności, przekaz wspomagany, 
sygnał uprzedzający, różne klasy symboli, piktogramy, czytanie uczestniczące.  
4. Konstruowanie „Osobistego folderu komunikacyjnego” dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi. 
 
Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest zapoznanie się z  metodami alternatywnej komunikacji, przedstawienie zalet 
i  wad różnych metod komunikacji, przedstawienie sposobów wyboru najbardziej odpowiedniej 
metody uwzględniając przypadek konkretnego dziecka. 
 
Edukator:  
Anna Kielin  
Pedagog, pedagog specjalna, logopeda i neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania 
rozwoju, licencjonowany terapeuta SI, licencjonowany trener Videotreningu Komunikacji ¬ doskonały 
praktyk, który od wielu lat ma doświadczenie w dzieleniu się swoją wiedzą. Pracując w Przedszkolu 
Specjalnym „Orzeszek” oraz w Poradni Rozwojowej dla dzieci i Młodzieży „Jaskółka” ma zawodowy 
kontakt z wieloma potrzebującymi specjalistycznego wsparcia dziećmi i dzięki temu olbrzymie 
doświadczenie w pracy z nimi. Świetnie rozumie problemy o których opowiada na szkoleniach które 
prowadzi od kilkunastu lat. Jest współautorką książek: „Rozwój daje radość. Terapia dzieci 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim” pod.red. J. Kielina, oraz „Makaton w rozwoju osób ze 
złożonymi potrzebami komunikacyjnymi” pod.red. B.B. Kaczmarek.  
Jacek Kielin  
Dyrektor „Strefy Dobrych Emocji” Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich  
i Terapeutycznych w Poznaniu. Przez 25 lat był dyrektorem Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”. 
Przez ponad dwadzieścia pięć lat prowadził różnego rodzaju szkolenia dla specjalistów, odwiedzając 
wiele placówek specjalnych w całej Polsce. Przeprowadził ponad 300 szkoleń. Jest autorem 
poradników i przewodników dla rodziców i wychowawców dzieci upośledzonych, m.in. „Rozwój daje 
radość. Terapia dzieci upośledzonych w stopniu głębokim ”, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla 
nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego.”, 
„Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością 
intelektualną”. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Wymiar godzin: 
 20 godzin dydaktycznych 

 
Forma: 

Stacjonarna 
 

 
 

 

Termin i miejsce realizacji:  
 

23.10.2022, godz. 10.00-17.00 
30.10.2022, godz. 10.00-17.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
sala szkoleniowa parter 
 

ZAPISY: 
do dnia 13.10.2022 
na podstawie formularza 
zgłoszeniowego przesłanego na 
adres: 

podm@polkowice.edu.pl 
 

Koszt: 
550 zł 
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