KONTRAKTY BEHAWIORALNE

CO ZYSKASZ
CZAS

Dowiesz się w jaki sposób modyfikować zachowanie ucznia w

2 godziny / 2,5 h dydaktycznych

oparciu o zastosowanie kontraktu
Zobaczysz jakie elementy musi zawierać kontrakt oraz jakich
błędów unikać
Nauczysz się konstruować oraz zawierać kontrakt z dziećmi w
wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z grupą
Poznasz różnice pomiędzy mapą możliwości a kontraktem
behawioralnym w kontekście pracy z zachowaniem trudnym
ucznia

CERTYFIKACJA
Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczysz się jak reagować w przypadku odmowy ucznia, jak
renegocjować warunki kontraktu, jak zawierać kontrakt z
dzieckiem nieczytającym

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
NPDN
zaświadczenie o ukończeniu NPDN
kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

DLA KOGO
specjalistów pracujących z dziećmi z ASD w wieku przedszkolnym i
szkolnym
osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w
zakresie pracy z osobami z ASD
szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poznać specyfikę
uczenia metodą behawioralną

CENA
Ustalana indywidualnie zawiera m.in.
koszt dojazdu, ew. noclegu oraz czasu

Znajomość terminologii i założeń terapeutycznych stosowanej analizy

koniecznego na dojazd.

zachowania nie jest wymagana.

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników,
inne warunki są ustalane indywidualnie.
Cena szkolenia otwartego - aktualna
cena na stronie szkolenia

KONTRAKTY BEHAWIORALNE

CEL SZKOLENIA
FORMY

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób

• webinarowe • otwarte

modyfikować zachowanie ucznia w oparciu o zastosowanie kontraktu

• zamknięte
Pokażemy jakie elementy musi zawierać kontrakt oraz jakich błędów
unikać
Omówimy zawieranie kontraktu z dziećmi w wieku przedszkolnym,
szkolnym oraz z grupą
Pokażemy jakie są różnice pomiędzy mapą możliwości a kontraktem
behawioralnym w kontekście pracy z zachowaniem trudnym ucznia

METODY PRACY
• wykład • dyskusja • warsztat

Uczestnicy otrzymają gotowe szablony ułatwiające zawarcie umowy z
dziećmi

• prezentacja filmów • praca
samodzielna

PROGRAM
Charakterystyka kontraktów behawioralnych
Konstruowanie i zawieranie kontraktów
Jakich błędów unikać w trakcie tworzenia kontraktu
Postępowanie w przypadku odmowy ucznia do zawarcia kontraktu
Renegocjowanie warunków kontraktu
Różnice pomiędzy mapami możliwości a kontraktami
behawioralnymi
Przykłady kontraktów dla dzieci czytających i nie czytających

KONTAKT
Niepubliczna Placówka Doskonalenia
Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24, Warszawa

BONUSY

660 330 220 lub 22 308 66 33

materiały szkoleniowe (prezentacja)

fundacja@pomocautyzm.org lub

gotowe szablony ułatwiające zawarcie umowy z dziećmi

p.parzuchowska@pomocautyzm.org
nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

