ORGANIZACJA PRZESTRZENI
TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

CO ZYSKASZ
Poznasz charakterystykę deficytów sensorycznych

CZAS

Dowiesz się jak skutecznie wspierać sensorycznie osoby ze

6 godzin / 8 h dydaktycznych

spektrum autyzmu
Nauczysz się jak przystosować otoczenie terapeutyczne
Będziesz umieć organizować miejsce oraz czas pracy oraz tworzyć
plany zajęć
Dowiesz się jak stworzyć przyjazne środowiska terapeutycznego w
klasie oraz dalszym otoczeniu

CERTYFIKACJA

jak organizować zajęcia terapeutyczne by były optymalnie
dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu

Niepubliczna Placówka Doskonalenia
Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Nauczysz się jak dostosować pomoce edukacyjne (jakie wymogi
muszą spełniać pomoce dydaktyczne by były zrozumiałe dla

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

osoby z autyzmem/ możliwości wykorzystania gotowych pomocy/

NPDN

pomysły autorskie)

zaświadczenie o ukończeniu NPDN

Elementem szkolenia jest warsztat sensoryczny dla uczestników

kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

szkolenia. Proszę by uczestnicy przynieśli ze sobą rękawice
narciarskie (dopuszcza się również kuchenne) oraz
nieprzezroczysty szal lub chustę.

DLA KOGO
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

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

ORGANIZACJA PRZESTRZENI
TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

CEL SZKOLENIA
Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne metody
przeorganizowania przestrzeni terapeutycznej by stała się ona bardziej
funkcjonalna i optymalizowała rozwój dziecka.

FORMY

PROGRAM
Charakterystyka deficytów sensorycznych

• webinarowe • otwarte
• zamknięte

Warsztat sensoryczny dla uczestników szkolenia
Wsparcie sensoryczne osób ze spektrum autyzmu
Przystosowanie otoczenia terapeutycznego - strukturalizacja
przestrzeni
czasu
czynności
Organizacja miejsca pracy

METODY PRACY
• wykład • warsztat

Tworzenie przyjaznego środowiska terapeutycznego w klasie oraz
dalszym otoczeniu
Plany zajęć terapeutycznych
Dostosowanie pomocy edukacyjnych (jakie wymogi muszą
spełniać pomoce dydaktyczne by były zrozumiałe dla osoby z
autyzmem/ możliwości wykorzystania gotowych pomocy/
pomysły autorskie)
Zalecenia terapeutyczne – jak organizować zajęcia terapeutyczne
by były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze
spektrum autyzmu

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

BONUSY
materiały szkoleniowe (prezentacja)
nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

