
NAUKA MOWY I KOMUNIKACJI
U DZIECI Z ASD

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 różnice w rozwoju komunikacji dzieci w normie

rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju

Dowiesz się jaki jest związek pomiędzy nauką mowy a AAC - co i

kiedy wprowadzać i dlaczego?

Nauczysz się jak stymulować rozwój komunikacji u dziecka

Dowiesz się jakich metod należy używać chcąc uczyć dziecko

komunikowania się

DLA KOGO

psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów

wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, 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  

Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych metod uczenia

komunikacji, metod oceny rozwoju dziecka pod względem

komunikacyjnym.

CEL SZKOLENIA



NAUKA MOWY I KOMUNIKACJI
U DZIECI Z ASD

O rozwoju komunikacji u dzieci typowo rozwijających się. 

Jakie są przyczyny trudności z komunikacją u dzieci z

zaburzeniami rozwoju.

Co to znaczy funkcjonalna komunikacja?

O wpływie motywacji na uczenie się komunikacji

Dlaczego karanie nie sprawdza się w trakcie uczenia komunikacji

Ocena umiejętności dziecka w zakresie gotowości do rozwoju

mowy 

O strategiach sprzyjających uczeniu komunikacji

Od czego zacząć uczenie komunikacji?

Mowa czy komunikacja alternatywna?

Rodzajach komunikacji alternatywnej

Wprowadzanie komunikacji alternatywnej

Czy echolalia to komunikacja?

Jak stymulować rozwój mowy u małych dzieci?

Prowadzenie treningu mandowego

Jak i kiedy wprowadzać do nauki dziecka komunikację

wspomagającą?

Czy nauka AAC wyklucza naukę mowy?

PROGRAM

materiały szkoleniowe (prezentacja)

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY

FORMY
• webinarowe  • otwarte 

• zamknięte 

METODY PRACY
• wykład • dyskusja • warsztat  

• prezentacja filmów

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


