
DZIECKO Z AUTYZMEM W
PRZEDSZKOLU

CZAS
6 godzin / 8 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)

Poznasz rodzaje i powody trudności funkcjonowania w

przedszkolu dzieci z zaburzeniami rozwoju

Dowiesz się jaka jest specyfika funkcjonowania i uczenia się dzieci

z zaburzeniami rozwoju

Dowiesz się jak ułatwiać dziecku autystycznemu funkcjonowanie

w grupie

 Będziesz umieć wdrożyć dziecko do przedszkola

Poznasz techniki motywowania dziecka – jak stosować

wzmocnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracy na grupie

Nauczysz się stosować ułatwienia - rola podpowiedzi w procesie

uczenia się, rodzaje podpowiedzi i wytyczne ich stosowania

Będziesz skutecznie uczyć poszczególnych umiejętności w grupie

przedszkolnej

Dowiesz się wszystkiego o generalizacji – czym jest ten proces, jak

go planować i dlaczego jest ważny w uczeniu się dzieci z

zaburzeniami rozwoju

Dowiesz się jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi w grupie 

DLA KOGO

psychologów, pedagogów, terapeutów, wychowawców, nauczycieli,

asystentów

innych specjalistów pracujących z dziećmi z ze spektrum autyzmu

(dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju)

w przedszkolach

osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz

tematyką szkolenia

osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

znajomość terminologii i założeń terapeutycznych stosowanej analizy

zachowania nie jest wymagana.

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  

https://www.pomocautyzm.org/zachowania-trudne-1


DZIECKO Z AUTYZMEM W
PRZEDSZKOLU

Rodzaje i powody trudności funkcjonowania w przedszkolu dzieci

z zaburzeniami rozwoju.

Jaka jest specyfika funkcjonowania i uczenia się dzieci z

zaburzeniami rozwoju? 

Jak ułatwiać dziecku funkcjonowanie w grupie?

Jak wdrożyć dziecko do przedszkola?

Techniki motywowania dziecka – jak stosować wzmocnienia ze

szczególnym uwzględnieniem pracy na grupie

Rola podpowiedzi w procesie uczenia się, rodzaje podpowiedzi i

wytyczne ich stosowania

Uczenie poszczególnych umiejętności w grupie przedszkolnej

Generalizacja – czym jest ten proces, jak go zaplanować i dlaczego

jest ważny w uczeniu się dzieci z zaburzeniami rozwoju

Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie

Ocena kompetencji społecznych dziecka

Planowanie i prowadzenie zajęć TUS w przedszkolu

PROGRAM

METODY PRACY
• wykład • ćwiczenia praktyczne

FORMY
• webinarowe • otwarte • zamknięte 

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

Zostaną zaprezentowane metody pracy oparte o stosowaną analizę

zachowania, która jest uznawana za najefektywniejszą metodę pracy z

dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

CEL SZKOLENIA

materiały szkoleniowe

kwestionariusz do oceny wzmocnień 

kwestionariusz do oceny kompetencji społecznych

arkusz do zapisu zachowań trudnych oraz wywiad odnośnie zachowań

trudnych

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY


