dr Magdalena Grycman
1984r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
1987r. Podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim –
Wydział Humanistyczny, Zakład Logopedii.
1992r. Stypendium w The Brighton & Hove School of English.
1994r. Podyplomowe Studium dotyczące "Bazowych procedur pomocy
psychologicznej" w Ośrodku Psychoterapii i Wspierania Rozwoju Człowieka
AGAPE w Poznaniu.
1995r. Stypendium ISAAC - Prentke Romich Scholarship.
1996r. Stypendium szkoleniowe w ACE Center w Wielkiej Brytanii –
Ormerod School, Oxford.
2002r. Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania w Ochronie
Zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy i w
Akademii Medycznej w Bydgoszczy z zakresu Zarządzania Jednostką
Ochrony Zdrowia.
2003r. Podyplomowe Studia w zakresie Neurologopedii na Uniwersytecie
Gdańskim – Wydział Filologiczno – Historyczny, Zakład Logopedii.
PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA:
1986r. ukończyła kurs specjalny w zakresie profilaktyki i resocjalizacji dla
MONAR-u dla nauczycieli placówek oświatowych zorganizowany przez
Instytut Kształcenia Nauczycieli – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w
Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu.
1987r. ukończyła kurs z zakresu terapii pedagogicznej dla nauczycieli
prowadzących zespoły korekcyjno – wyrównawcze w szkołach
podstawowych zorganizowany przez Instytut Kształcenia Nauczycieli –
Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w
Poznaniu.
1993r. odbyła szkolenie w zakresie psychologicznej pomocy rodzinie i
terapii moczenia nocnego u dzieci prowadzone przez specjalistę psychologa
klinicznego mgr Andrzeja Samsona.

1994r. ukończyła szkolenie przeprowadzone przez Anne Warrick Prezydenta Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC nt. „Alternatywnych i
wspomagających sposobów porozumiewania się”.
1995r. uczestniczyła w kolejnym cyklu szkoleń przeprowadzonych dla
specjalistów Ośrodka w ramach pomocy konsultingowej nt.
„Alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”.
Szkolenia te prowadzone były przez specjalistów ISAAC - Anne Warrick i
Julian Sawin.
1995r. ukończyła specjalistyczny kurs za zakresu funkcjonowania
organizacji pozarządowych w Polsce zorganizowany przez Gdańską Szkołę
Inicjatyw Pozarządowych.
1996r. uczestniczyła w szkoleniach w Swidish Handicap Institute w
Sztokholmie i Hungarian Bliss Foundation w Budapeszcie.
2002r. ukończyła kurs z zakresu rehabilitacji metodą NDT – Bobath,
prowadzony przez Panią Archie Hinchcliffe – międzynarodową ekspertkę z
tej dziedziny.
2003r. ukończyła kurs, zakończony egzaminem i otrzymuje Certyfikat
Auditora Wiodącego w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO
9001:2000.
DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA:
1995r. wraz z zespołem pracowników Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla
Dzieci otrzymała wyróżnienie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia.
1997r. wraz z konsultantem ONZ - Davidem Clapp, opracowała 3 letni Plan
Rozwoju wiedzy AAC w dawnym woj. elbląskim.
1998r. dzięki Umbrella Projekt propagowała doświadczenia Ośrodka na
terenie całego kraju; zaproszone do współpracy w realizowaniu tego
projektu zostają Ośrodki mające doświadczenia w pracy z dziećmi
niemówiącymi, tworzy „Sieć instytucji pomagających dzieciom
niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody
porozumiewania”.

1998r. wraz z Jullian Swain z Kanady została zaproszona do działań ISAAC
jako Przewodnicząca Komitetów Krajów Rozwijających.
1998r. w listopadzie organizowała w Kwidzynie, pod patronatem
Ambasadaora ONZ w Polsce I Międzynarodową Konferencję na temat
„Pomoc dziecku niepełnosprawnemu - wspomagające i alternatywne
metody porozumiewania”.
1999r. brała udział w pracach Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia "Mówić bez słów".
1999r. przygotowywała i prowadziła cykl szkoleń "Pomoc dziecku
niepełnosprawnemu – Alternatywne i Augumetatywne Metody
Komunikacji". Cykl szkoleń rekomendowany i finansowany jest przez UNDP
Umbrella Projekt i PFRON.
1999r. została zaproszona jako konsultant Ogólnopolskiego Konkursu
"Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej" organizowanego przez
Fundację „Sikoń.”
2000r. została powołana jako Przewodnicząca Komitetu Krajów
Rozwijających się w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wspomagających i
Alternatywnych Sposobów Porozumiewania się (ISAAC).
2001r. w Kwidzynie organizowała III Regionalną Konferencję Krajów
Europy Centralnej i Wschodniej -"Alternatywne i Wspomagające Sposoby
Porozumiewania się" (była to pierwsza w Polsce europejska konferencja
dotycząca tego tematu).
2001r. w ramach projektu Prezesa Rady Ministrów "AAC - pomostem w
rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego", który wygrał
konkurs Prezesa Rady Ministrów, wyjechała dwukrotnie na Ukrainę do
Czerwonogradu gdzie szkoliła specjalistów
w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
2002r. przygotowywała i prowadziła cykl III stopniowych warsztatów na
temat „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci
niepełnosprawnych” na terenie całej Polski.
2002r. w listopadzie w ramach programu „Przemiany w regionie” RITA
dofinansowanego

z Fundacji Edukacja Dla Demokracji wyjechała do Gruzji szkolić tamtejszych
specjalistów na temat „POMOC W PRZEPROWADZENIU DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIAMI SPOŁECZNYMI POPRZEZ
PRZEKAZYWANIE WIEDZY NA TEMAT AAC”.
2003 8 października 2003 roku Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i
Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie pod jej kierownictwem, jako pierwsza
tego typu organizacja w Polsce, otrzymał certyfikat zgodności z
wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000. Jednostka
certyfikująca bardzo wysoko oceniła wdrożony system zarządzania
jakością, ze względu na jego pionierski charakter.
2004r. prowadziła 10 godzinne seminarium nt. „Wspomagających
sposobów porozumiewania się” na Uniwersytecie Gdańskim dla studentów
Podyplomowych Studiów Neurologopedii.
2005r. w dniach 20 – 26.02. w ramach programu „Przemiany w regionie –
RITA” dofinansowanego z Fundacji Edukacja Dla Demokracji wyjechała do
Armenii szkolić tamtejszych specjalistów na temat: "Wspieranie
przestrzegania praw obywatelskich
i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Armenii".
2005r. w dniach 8 -15.05. przeprowadziła drugi cykl warsztatów dla
przedstawicieli z Armenii w ramach programu "Przemiany w Regionie RITA" finansowanego przez: Polsko - Amerykańską Fundację Wolności Fundację Edukacja dla Demokracji dla projektu pt. "Wspieranie
przestrzegania praw obywatelskich i integracji społecznej osób
niepełnosprawnych w Armenii".
2005r. przeprowadziła cykl warsztatów dotyczących wspomagających
sposobów porozumiewania się na Uniwersytecie Gdańskim dla studentów
neurologopedii.
2005r. w ciągu całego roku przeprowadziła na terenie całej Polski 15
dwustopniowych wykładów i warsztatów na temat wspomagających
sposobów porozumiewania się dla nauczycieli, rodziców, opiekunów osób
niepełnosprawnych.
2005r. w dniach 20 – 22.10. uczestniczyła w III Krajowej Konferencji „
Wspomagające sposoby porozumiewania się”, „ Gestem - Obrazem Słowem”. Była autorką wykładu pt. "Strategie oceny stosowane w

komunikacji alternatywnej". Współtworzyła warsztat pt. „Od czego zacząć?
Praca z małym dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi
z trudnościami w porozumiewaniu się”.
2005r. w dniach 7 – 9 12. uczestniczyła w 5 Regionalnej Konferencji Krajów
Europy Centralnej i Wschodniej AAC - wspomagające sposoby
porozumiewania się w Budapeszcie. Prezentowała wykład pt. „Strategie
AAC wykorzystywane w Rehabilitacyjnym Centrum” w Kwidzynie.
WYSTĄPIENIA I PUBLIKACJE:
1990r. realizowała film pt. „Mowa twojego dziecka”, z myślą o
upowszechnianiu cennych wyników badań gdańskiego środowiska
logopedycznego.
1995r. była współautorką książeczki „Porozmawiajmy”. Wydawnictwo
dofinansowano ze środków PFRON. Nieodpłatnie przekazana została do
placówek oświatowych na terenie Polski.
1996r. Była współautorką „Poradnika dla nauczyciela. Wydawnictwo
dofinansowano ze środków PFRON. Nieodpłatnie przekazane do placówek
oświatowych na terenie Polski.
2000r. brała udział w Międzynarodowej Konferencji w Slawskoje na
Ukrainie, dotyczącej pomocy osobom niepełnosprawnym, gdzie prezentuje
polskie doświadczenia
w dziedzinie AAC.
2001r współtworzyła film pt. „Porozumiewam się, choć nie mówię”, który
prezentował
doświadczenia Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie w postępowaniu
terapeutycznym i efektywnym porozumiewaniu się dzieci.
2001r. była współautorką plakatu zatytułowanego „Świat marzeń –
światem możliwości”, który ukazywał znaczenie komunikacji
wspomagającej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
2002r. w dniach 23 – 25.11. uczestniczyła w Konferencji w Zagrzebiu nt.
„Research in Education and Rehabilitation Sciences” dotyczącej badań w
terapii i rehabilitacji dzieci.

2002r. w dniach 16 – 20.12. prezentowała na Forum nowych pomysłów
socjalnych we Lwowie doświadczenia i osiągnięcia Samodzielnego
Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie w pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi niemówiącymi.
2003r. w dniu 22.01. prezentowała sytuację SPOTiR po wypowiedzeniu
kontraktu przez PKCh w programie „Kość Niezgody” w Telewizji Gdańskiej.
Efektem negocjacji było podpisanie kontraktu i poprawienie sytuacji osób
niepełnosprawnych na terenie powiatu kwidzyńskiego.
2003r. w dniu 20.09. uczestniczyła w sympozjum nt. „Rozwój umiejętności
porozumiewania się”, „Edukacja dzieci niepełnosprawnych” w Nowym
Mieście Lubawskim.
2003r. w dniu 28.11. wykładała na seminarium w Kwidzynie nt. „Osoba
niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.
2003r. napisała książkę pt. „Dom Malowany”.
2004r. pod redakcją Magdaleny Grycman i Aliny Smyczek została wydana
książka pt. „Wiem czego chcę” oparta na doświadczeniach polskich
terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania
się (AAC).
2004r. napisała artykuł pt. „Porozumiewam się choć nie mówię –
skuteczność metod wspomagających i alternatywnych w rehabilitacji dzieci
ze złożonymi zaburzeniami rozwoju”, który ukazuje się w publikacji pt.
„Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie
uwarunkowaniami zespołami zaburzeń”.
2005r. napisała artykuł pt. „Strategie oceny stosowane w komunikacji
alternatywnej”, który ukazywał się w materiałach z III Krajowej Konferencji
w Krakowie - Wspomagające sposoby porozumiewania się, Gestem –
Obrazem – Słowem.
2005r. była współautorką artykułu pt. „Od czego zacząć? Praca z małym
dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi z trudnościami w porozumiewaniu
się”, który ukazywał się w materiałach z III Krajowej Konferencji w
Krakowie - Wspomagające sposoby porozumiewania się, Gestem – Obrazem
– Słowem.

2005r. była współautorką artykułu pt. „Strategies of AAC which are used in
Rehabilitation Centre in Kwidzyn”, który ukazał się w publikacji
“Communication in a Shared Word”.
2005r. była współautorką artykułu pt. “Wykorzystanie i dostosowanie
komputera dla dzieci z tetraparezą – studium przypadku”, który ukazał się
w Biuletynie Stowarzyszenia Mówić bez Słów.
2006r. napisała artykuł pt. „Efektywność stosowania systemów
komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci i młodzieży z ciężkimi
zaburzeniami porozumiewania się”, który ukazał się w publikacji
„Komunikacja alternatywna i wspomagana – wybrane problemy”.
2006r. napisała książkę pt. „Dom na nowo malowany”.
2006r. pod redakcją naukową J. J. Błaszczyńskiego „Alternatywne i
Wspomagające metody komunikacji”, napisała rozdział poświęcony
strategii oceny stosowanych
w komunikacji alternatywnej.
2006r. otworzyła przewód doktorski nt. „Wpływ komunikacji
wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i
młodzieży niemówiącej” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Romana
Ossowskiego, na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2008r. otrzymała Grant Ministerialny – „34 Konkurs projektów badawczych
własnych promotorskich” na realizację badań, które zostały włączone do jej
pracy doktorskiej pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej
na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”.
2009r. opublikowany został podręcznik pt „Sprawdź, jak się
porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci
niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”.
2009r. obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji
wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i
młodzieży niemówiącej uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych
w zakresie psychologii.
2010r. została zaproszona do prac w Komitecie Merytorycznym związanych
z organizacją VIII Regionalnej Konferencji Europy Środkowej i Wschodniej

„Let’s talk togetter. AAC IN EUROPE”, Warszawa, 30 czerwca – 2 lipca 2011
r.
2010r. opublikowała pierwszy zestaw ćwiczeń pt. „Jedzenie” z serii
Programu „Wspomagania kompetencji komunikatywnej dzieci z ciężkimi
zaburzeniami porozumiewania się”.
2010r. była współautorką artykułu pt. „Procesowy model zarządzania
jakością oraz monitorowania procesów w Samodzielnym Publicznym
Ośrodku Terapii
i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.
2010r. opublikowała drugi zestaw ćwiczeń pt. „Emocje” z serii Programu
„Wspomagania kompetencji komunikatywnej dzieci z ciężkimi
zaburzeniami porozumiewania się”.
2011r. opublikowała trzeci zestaw ćwiczeń pt. „Ciągi czynności, gry i
zabawy” z serii Programu „Wspomagania kompetencji komunikatywnej
dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”.
Wrzesień 2014r. Opublikowała książkę "Porozumiewanie się z dziećmi ze
złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców".
Październik 2014r. Opublikowała "Podręczny słownik terminów AAC
(komunikacji wspomagającej i alternatywnej)".

