
NIEPOKOJĄCE OBJAWY 
W ROZWOJU DZIECI 
W WIEKU SZKOLNYM

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)

Przybliżenie aspektów związanych z rozwojem ucznia 

Poznasz najczęstsze trudności obserwowane/diagnozowane u

dzieci i młodzieży:

Zaburzenia Zachowania

Opozycyjno-buntownicze zaburzenia zachowania

ADHD

Depresja, zaburzenia nastroju

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia odżywiania

Tiki

Niepełnosprawność intelektualna

Spektrum autyzmu

Poznasz kryteria diagnostyczne i modele zaburzeń najczęstszych

trudności uczniów

Otrzymasz wskazówki jak pracować z uczniami z danym

rozpoznaniem – jak wspierać ucznia oraz rodzinę

Nauczysz się na co zwracać uwagę, gdy niepokoisz się o rozwój

ucznia, oraz kiedy uruchomić wsparcie systemowe

DLA KOGO
nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli

osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach z

dziećmi i młodzieżą

osób, które rozpoczynają swoją pracę z uczniami i chcą poszerzyć

swoją wiedzę na temat najczęstszych zaburzeń w rozwoju i zachowaniu

uczniów

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  



NIEPOKOJĄCE OBJAWY 
W ROZWOJU DZIECI 
W WIEKU SZKOLNYM

PROGRAM
Wprowadzenie – uczeń w wieku szkolnym, modele zaburzeń

wieku dziecięcego

Sytuacja prawna uczniów w szkołach – orzeczenia, opinie, ocena

zachowania

Omówienie najczęstszych zaburzeń – na co zwrócić uwagę, jak

wspierać ucznia:

Współpraca z rodziną ucznia – klucz do sukcesu

a. Zaburzenia Zachowania 

b. Opozycyjno-buntownicze zaburzenia zachowania 

c. ADHD 

d. Depresja, zaburzenia nastroju 

e. Zaburzenia lękowe 

f. Zaburzenia odżywiania 

g. Tiki

h. Niepełnosprawność intelektualna 

i. Spektrum autyzmu

 

FORMY
• webinarowe • stacjonarne • 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

materiały szkoleniowe (prezentacja)

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY

Zapoznanie z najczęstrzymi zaburzeniami rozwojowymi u dzieci w

wieku szkolnym. Jak je rozpoznać i jak reagować.

CEL SZKOLENIA


