
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
DOSTOSOWYWANIA FORM
I METOD PRACY Z UCZNIEM 
Z ZESPOŁEM ASPERGERA

CZAS
6 godzin / 8 h dydaktycznych

(możliwość skrócenia do 6

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 charakterystyczne trudności uczniów z Zespołem

Aspergera

Otrzymasz informacje jak można dostosować zajęcia do potrzeb

uczniów

Nauczysz się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia

edukacyjne dobrać, aby proces nauki był najbardziej efektywny.

Poznasz zasady reagowania w trudnych sytuacjach

DLA KOGO

psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów

wychowawców, nauczycieli, nauczycieli wspomagających, asystentów

nauczycieli

wszystkich prowadzących zajęcia edukacyjne z uczniami z zespołem

Aspergera

innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum

autyzmu (dzieci z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami

rozwoju)

osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz

tematyką szkolenia

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  

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy

z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele

dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by

umożliwić mu zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności

wynikających z zaburzenia.

CEL SZKOLENIA



PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
DOSTOSOWYWANIA FORM
I METOD PRACY Z UCZNIEM 
Z ZESPOŁEM ASPERGERA

PROGRAM
Podstawy prawne dostosowywania form i metod pracy

Specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami

Rozwoju i ich wpływ na sposób przyswajania wiedzy

Formy realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Organizacja warunków nauki dla ucznia z autyzmem i Zespołem

Aspergera

Indywidualizacja pracy, programy nauczania, ocena zachowania 

Dostosowanie edukacyjne – praktyczne wskazówki

Warunki procesu edukacyjnego, zewnętrzna organizacja nauczania

Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności

Organizacja systemów motywacji dla uczniów z zaburzeniami ze

spektrum autyzmu. 

FORMY
• webinarowe • stacjonarne • otwarte 

• zamknięte 

METODY PRACY
• wykład • dyskusja 

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


