
TRUDNE ZACHOWANIA 
U UCZNIA Z ZA, SPOSOBY
PRACY, METODY PROAKTYWNE
- PODEJŚCIE POZNAWCZO
-BEHAWIORALNE

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)

Zapoznasz się z różnymi sposobami radzenia sobie z trudnymi

zachowaniami występującymi u uczniów na terenie szkoły

Poznasz najczęściej występujące w szkole problemy i możliwe

sposoby ich rozwiązania

Poznasz podstawowe założenia pracy poznawczo-behawioralnej

dotyczącej emocji

Poznasz specyfikę pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Nauczysz się jak planować pracę nad emocjami z dziećmi i jakie

narzędzia mogą być w tym pomocne

DLA KOGO

dla nauczycieli, którzy mają trudności z wprowadzeniem dyscypliny w

pracy z uczniami z Zespołem Aspergera. Omówione zostaną

najczęściej występujące w szkole problemy i możliwe sposoby ich

rozwiązania

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 z różnymi sposobami radzenia sobie z

trudnymi zachowaniami występującymi u uczniów na terenie szkoły.

Najczęściej występujące w szkole problemy i możliwe sposoby ich

rozwiązania

CEL SZKOLENIA



TRUDNE ZACHOWANIA 
U UCZNIA Z ZA, SPOSOBY
PRACY, METODY PROAKTYWNE
- PODEJŚCIE POZNAWCZO
-BEHAWIORALNE

PROGRAM

Czym jest „trudne zachowanie”, aspekty medyczne, trudności

wynikające z diagnozy dziecka. Próba definicji

Metody opisu i analizy trudnych zachowań – model ABC 

Funkcje zachowania – klucz do sukcesu – strategie reaktywne i

proaktywne

Systemy punktowe i kontrakty - przegląd

Strategie zmniejszające napięcie u uczniów – techniki relaksacji,

rozpraszania

Współpraca z rodzicami

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


