
REWALIDACJA UCZNIA 
Z ZESPOŁEM ASPERGERA 
W PRAKTYCE

CZAS
14 godzin / 19 h dydaktycznych

CERTYFIKACJA

egzamin + certyfikat NPDN

zaświadczenie o ukończeniu NPDN

kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

bez egzaminu - zaświadczenie NPDN

Fundacji Pomoc Autyzm

Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

Poszerzysz wiedzę i rozwiniesz praktyczne umiejętności

dotyczące pracy nad rozwijaniem u ucznia umiejętności

społecznych i komunikacyjnych

Poznasz deficyty wynikające z diagnozy zespołu Aspergera i ich

praktycznego wpływu na funkcjonowanie ucznia na terenie

placówki oświatowej

Nauczysz się tworzyć własny program zajęć rewalidacyjnych w

oparciu o potrzeby ucznia

Dowiesz się jakie są najczęściej pojawiające się trudności

społeczne i komunikacyjne oraz jak dobierać właściwe metod

pracy

Poznasz dostępne na rynku pomoce terapeutyczne i metody ich

wykorzystania w codziennej pracy

Wymienisz doświadczenia, pomysły, scenariusze i tematy zajęć

rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim.

DLA KOGO
nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych

nauczycieli wspomagających

asystentów i pomocy nauczycieli

osób pracujących w szkołach i przedszkolach z uczniami z zespołem

Aspergera 

osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w

zakresie pracy z osobami z ASD

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  

materiały szkoleniowe (prezentacja + dodatkowe)

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY

Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących pracy nad

rozwijaniem u ucznia umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz

przygotowanie programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem

Aspergera.

CEL SZKOLENIA



REWALIDACJA UCZNIA 
Z ZESPOŁEM ASPERGERA 
W PRAKTYCE

Specyficzne trudności uczniów z diagnozą Zespołu Aspergera i ich

wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie

kontaktu i właściwej relacji z uczniem. Kontrakt terapeutyczny.

Współpraca z rodzicami oraz specjalistami pracującymi z uczniem

i rodziną. 

Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę? 

Elementy Treningu Umiejętności Społecznych do wykorzystania w

pracy indywidualnej

Teoria Umysłu (ToM) – metody oceny, formy pracy 

Regulacja emocji – metody oceny, formy pracy rozpoznawanie,

nazywanie emocji – kształtowanie empatii o strategie

rozładowywania napięcia o strategie radzenia sobie z odczuwaną

złością - nauka zachowań alternatywnych do agresji o strategie

radzenia sobie z porażką, przegraną, korektą – omówienie ćwiczeń

o strategie radzenia sobie z lękiem – przegląd metod pracy 

Praca z uczniem w sytuacjach konfliktów rówieśniczych 

 

 

PROGRAM DZIEŃ PIERWSZY

METODY PRACY
• wykład • ćwiczenia praktyczne •

dyskusja 

FORMY
• webinarowe • stacjonarne • otwarte •

zamknięte 

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

Trudności komunikacyjne uczniów z Zespołem Aspergera – Praca

nad narracją – spójnymi wypowiedziami, trzymaniem się tematu

wypowiedzi – Praca nad adekwatnym rozpoznawaniem własnych

stanów emocjonalnych i akceptowanymi formami ich wyrażania

Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu – zadawanie

pytań, podtrzymywanie rozmowy, komunikowanie wprost – dobór

ćwiczeń – Komunikacja niewerbalna – nadawanie adekwatnych

komunikatów oraz właściwa interpretacja komunikatów z

otoczenia – metody oraz formy pracy – Pułapki komunikacyjne –

metafory, przenośnie, ironia – jak pracować nad ich rozumieniem

i adekwatnym reagowaniem

Kształtowanie samooceny, wzmacnianie mocnych stron ucznia

Kształtowanie motywacji – zasady doboru systemów motywacji w

pracy indywidualnej 

 

 

 

PROGRAM DZIEŃ DRUGI


