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AUTYZM – KOMUNIKACJA 

Konferencja – 5 kwietnia 2019 r., Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu 

 

Program konferencji: 

8.00 - 9.15 Rejestracja uczestników konferencji 

I część  

8.45 - 9.15 „Śpiąca Królewna" – spektakl Szkolnego Teatrzyku Integracyjnego (dodatkowa deklaracja na 
karcie zgłoszeniowej) 

II część 

9.30 - 9.45 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 Adama Orgackiego 

9.45 - 11.15 „Nieprawidłowości w rozwoju społeczno - komunikacyjnym we wczesnym dzieciństwie" – dr 
Zuzanna Domasiewicz, Fundacja Synapsis, Warszawa 

11.15 -12.45 "Podejście AVB (Applied Verbal Behavior) w funkcjonalnym uczeniu komunikacji osób z 
zaburzeniami ze spektrum autyzmu" – dr Beata Urbaniak, Niepubliczne Przedszkole Specjalne Familia, 
Swarzędz 

12.45 -13.15 Przerwa 

13.15 -13.35 Prezentacja działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ASPI – dr 
Magdalena Nakielska, Bydgoszcz 

13.35 - 14.45 "Kim jestem? Podróż do wnętrza siebie – o akceptacji diagnozy ASD" – Barbara Golasik, 
Lidia Wysocka, Stowarzyszenie ASPI, Bydgoszcz 

14.45 - Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji 
 Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału w spektaklu „Śpiąca 
Królewna” (zaznaczenie właściwego pola na formularzu zgłoszeniowym) i/lub części wykładowej jest 
otrzymanie zwrotnego maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres autyzmkomunikacja2019@o2.pl do 27 marca 2019 r. lub do 
wyczerpania miejsc. 



PRELEGENCI I PRELEKCJE 

dr Zuzanna Domasiewicz – psycholog, pedagog, pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
oraz ich rodzinami od ponad 15 lat, od 2014 roku jako członek zespołu „Badabada” Programu Wczesnego 
Wykrywania Autyzmu Fundacji SYNAPSIS. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących 
narzędzi diagnostycznych, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. 
TEACCH, INSITE, ABA, ESDM, ADOS-2). Autorka publikacji poświęconych sytuacji rodziców dzieci z 
ASD. Bierze aktywny udział w projektach naukowych prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem 
Warszawskim. Koordynowała projekt adaptacji i walidacji Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL, 
współautorka podręcznika do tego testu. 

"Nieprawidłowości w rozwoju społeczno-komunikacyjnym we wczesnym dzieciństwie"  

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD) aktualnie stanowią jeden z najczęściej 
diagnozowanych problemów rozwojowych występujących u dzieci. Mimo, że jak najszybsze rozpoznanie 
tych trudności i rozpoczęcie interwencji terapeutycznej ma ogromne znaczenie, identyfikacja objawów ASD 
we wczesnym dzieciństwie nie jest łatwym zadaniem. Przebieg rozwoju dzieci jest bowiem bardzo 
zróżnicowany zarówno w zakresie obrazu i nasilenia pierwszych symptomów autyzmu, jak i 
towarzyszących im innych nieprawidłowości rozwoju. W czasie wystąpienia omówione zostaną 
umiejętności społeczne i komunikacyjne osiągane przez dzieci w pierwszych dwóch latach życia oraz 
sygnały behawioralne pomocne w rozpoznawaniu ryzyka autyzmu w tym okresie. Podkreślone zostanie 
znaczenie badań przesiewowych oraz używania w procesie diagnostycznym procedur i narzędzi opartych na 
dowodach. 

 

 

dr Beata Urbaniak – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny, wykładowca, 
szkoleniowiec, superwizor Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego, wiceprezes Internationales Zentrum 
für Autismus Comptence, prezes Fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka im. Prof. Ireny Obuchowskiej, 
dyrektor Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Familia w Swarzędzu. 

„Podejście AVB (Applied Verbal Behavior) w funkcjonalnym uczeniu komunikacji” 

Podejście AVB (Applied Verbal Behavior) w komunikacji odchodzi od dychotomicznego podziału na język 
recepcyjny i ekspresyjny, podkreśla natomiast funkcjonalność wypowiedzi. To samo słowo (gest, wskazanie 
zdjęcia/ symbolu) może spełniać funkcję prośby (mand), komentarza otaczającej rzeczywistości (takt) czy 
też być odpowiedzią na zadane przez rozmówcę pytanie (reakcja intrawerbalna).  

Określenie, w jakiej funkcji i w jakim kontekście sytuacyjnym będzie docelowo używane dane słowo 
stanowi punkt wyjściowy pracy nad komunikacją. Jeśli słowo ma być użyte w funkcji prośby, w uczeniu od 
razu planuje się sytuacje, w których użycie tegoż słowa przez ucznia będzie zaspokajało jego potrzeby. Jeśli 
jest to rozwijanie komentarzy, każda opanowana nazwa obiektu, czynności, atrybutu przenoszona jest od 
razu w warunki, w których uczeń może skomentować zaobserwowane zjawiska. Reagowanie na różnorodne 
wypowiedzi innych osób ćwiczone jest w bezpośrednich konwersacjach.  

Uczeniu sprzyjają specjalistyczne techniki AVB, których głównym zadaniem jest jak najszybsze 
doprowadzenie do przeniesienia opanowanych słów na codzienne interakcje z innymi osobami.  

 



dr Magdalena Nakielska – kierownik projektów w Stowarzyszeniu ASPI, członek zarządu, wykładowca 
Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego 

mgr Barbara Golasik – pedagog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku 
Stosowana Analiza Zachowania, od 2009 r. prowadzi terapię indywidualną i grupową w Stowarzyszeniu 
ASPI, wsparcie dla dzieci z ASD w Szkole Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy, prowadzi terapię dla dzieci i 
młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz grupy wsparcia dla rodziców w Fundacji OTC – Edukacja bez 
Granic oraz „CeTe Centrum Terapii Dziecka” i Prywatnej Poradni „ZOE” w Bydgoszczy 

mgr Lidia Wysocka – pedagog, rewalidator, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na 
kierunku Stosowana Analiza Zachowania, od 1995 r. pedagog w Szkole Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy, 
od 2012 r. prowadzi terapie indywidualną i grupową dla młodzieży z Zespołem Aspergera oraz otwarta 
grupę wsparcia dla rodziców w Stowarzyszeniu ASPI w Bydgoszczy 

„Kim jestem? Podróż do wnętrza siebie” 

Prelekcje będą zbiorem doświadczeń oraz historii podopiecznych Stowarzyszenia ASPI . Osoby z ZA oraz 
ich rodziny pokonując drogę instytucjonalną oraz do wnętrza siebie poszukują odpowiedzi na pytanie „Kim 
jestem?”.  

Zaprezentowana zostanie również działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera 
ASPI, które oferuje wsparcie dla dzieci z ZA i ich rodzin. 

 

 


