
ABC AUTYZMU

CZAS
7 godzin / 9 h dydaktycznych

CERTYFIKACJA
Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

NPDN

zaświadczenie o ukończeniu NPDN

kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat autyzmu

Zrozumiesz czym są zaburzenia sensoryczne, komunikacyjne czy

społeczne i na czym one polegają w kontekście zaburzeń ze

spektrum autyzmu

Doświadczysz "na własnej skórze" trudności z jakimi zmagają się

osoby z ASD 

Poznasz metodykę  pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Częścią szkolenia jest  warsztat sensoryczny, dlatego prosimy by

uczestnicy szkolenia mieli ze sobą rękawice narciarskie

(dopuszcza się również kuchenne)

oraz nieprzezroczysty szal lub chustę.

DLA KOGO
psychologów, pedagogów, terapeutów

nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

pracowników OPS, domów dziecka

innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą

osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach

edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych

rodziców i opiekunów

osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz

tematyką szkolenia

CO ZYSKASZ

CENA
Ustalana indywidualnie zawiera m.in.

koszt dojazdu, ew. noclegu oraz czasu

koniecznego na dojazd. 

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników,

inne warunki są ustalane indywidualnie.

Cena szkolenia otwartego - aktualna

cena na stronie szkolenia  



ABC AUTYZMU

Czym jest autyzm?

Kryteria diagnostyczne autyzmu wg DSM V 

Deficyty i trudności wynikające z autyzmu w zakresie:

interakcji społecznych 

komunikacji 

wzorców zachowań

 Deficyty w aspekcie teorii umysłu- jak przekładają się na

funkcjonowanie osoby z autyzmem? 

Jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega świat? Jak może

reagować na sytuacje/ zdarzenia? 

Jak osoba z autyzmem może reagować na bodźce? Przejawy

zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców w obrębie wszystkich

zmysłów dotyk, słuch, wzrok, smak, zapach, zmysł równowagi 

Zalecenia terapeutyczne – jak prowadzić zajęcia by były

optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze

spektrum autyzmu. 

Warsztat sensoryczny. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję

doświadczyć jak ich podopieczni mogą odbierać bodźce oraz z

jakimi problemami muszą się zmagać na co dzień. Proszę by

uczestnicy szkolenia mieli ze sobą rękawice narciarskie

(dopuszcza się również kuchenne) oraz nieprzezroczysty szal lub

chustę

 

PROGRAM

materiały szkoleniowe (prezentacja)

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY

FORMY
• webinarowe  • otwarte 

• zamknięte 

METODY PRACY
• wykład • dyskusja • warsztat  

KONTAKT
Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

ul. Kowieńska 24, Warszawa

660 330 220 lub 22 308 66 33

fundacja@pomocautyzm.org lub

p.parzuchowska@pomocautyzm.org

Celem szkolenia "ABC autyzmu" jest poznanie i zrozumienie zaburzenia

rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum

Disorder).

CEL SZKOLENIA


