
WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI
DZIECKA
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

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)

Nauczysz się, jak promować samodzielność dzieci.

Odciążenie rodziców/nauczycieli przedszkolnych podczas

codziennego funkcjonowania

Ułatwienie, a w niektórych przypadkach w ogóle umożliwi

przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły czy innego ośrodka.

Skutecznie przezwyciężysz codzienne trudności w pracy / życiu z

dzieckiem ze spektrum autyzmu:  przezwyciężyć codzienne

trudności w pracy / życiu z dzieckiem ze spektrum autyzmu:

Ogólne trudności w uczeniu się, zapamiętywaniu

Brak współdzielenia pola uwagi

Krótki czas uwagi, koncentracji

Pomimo uczenia długo potrzebują pomocy

Dosłowne rozumienie języka

Przewaga myślenia obrazkowego nad werbalnym

Trudności w przystosowaniu się do zmian i zaakceptowaniu

nowości

Rytuały i schematy

Uczenie pojedynczych, wyizolowanych czynności

Nadmierne wyręczane

Brak konsekwencji ze strony opiekunów / nauczycieli

Brak spójności pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, 

DLA KOGO
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

rodziców i opiekunów dzieci z ASD

osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz

tematyką szkolenia

osób, które chciałyby poznać specyfikę uczenia metodą behawioralną

Znajomość terminologii i założeń terapeutycznych stosowanej analizy

zachowania nie jest wymagana.

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  



WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI
DZIECKA
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Uczenie samodzielności: 

uczenie samodzielności w kontekście: samoobsługi, treningu

toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania

łańcuchy zachowań – 3 sposoby uczenia 

sposób prowadzenia treningu toaletowego: fazy treningu, zapis,

wdrożenie

czynności wymagające odwrażliwiania (np. obcinanie włosów i

paznokci, przyjmowanie leków itp.) 

Nauka jedzenia:

etapy nauki jedzenia

źródła trudności z jedzeniem u dzieci z zaburzeniami rozwoju

metody uczenia jedzenia 

Nauka zabawy:

etapy rozwoju zabawy

zabawa dzieci z zaburzeniami rozwoju

metody nauki zabawy

dobór zabawek , wykorzystanie zabawy do uczenia

sytuacyjnego

Nauka spania:

rodzaje trudności związane ze spaniem

metody radzenia sobie z tymi trudnościami 

PROGRAM

materiały szkoleniowe (prezentacja)

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY

FORMY
• webinarowe  • otwarte 

• zamknięte 

METODY PRACY
• wykład • dyskusja • ćwiczenia

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

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności w

zakresie budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu

toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. 

CEL SZKOLENIA


