
ZROZUMIEĆ ZESPÓŁ
ASPERGERA
- PRACA Z UCZNIEM 
Z ZESPOŁEM ASPERGERA
W SZKOLE

CZAS
3 godziny / 4 h dydaktyczne

CERTYFIKACJA
Niepubliczna Placówka Doskonalenia

Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

NPDN

zaświadczenie o ukończeniu NPDN

kursu wg wzoru MEN (dla chętnych)

Poznasz kryteria diagnostyczne oraz typowe objawy autyzmu i

zespołu Aspergera

Nauczysz się identyfikować objawy ze spektrum autyzmu i ich

wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce

Nauczysz się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia

edukacyjne dobrać, aby proces nauki oraz pobytu w szkole był

najbardziej efektywny.

Poznasz zalety współpracy z terapeutami - wspólne planowanie

pracy z dzieckiem

Współpraca z rodzicami – dowiesz się jak wypracować skuteczne

strategie

DLA KOGO
nauczycieli, wychowawców, specjalistów, którzy nie mają

doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum

autyzmu

osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w

zakresie pracy z osobami z ASD 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 przybliżenie nauczycielom pojęcia spektrum

autyzmu oraz występujących diagnoz jak – Zespół Aspergera, autyzm,

autyzm atypowy. Wprowadzenie do pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń

ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

CEL SZKOLENIA

PROGRAM
Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu i ich wpływ na

funkcjonowanie ucznia w placówce

Narzędzia pomocne w planowaniu nauki dziecka w szkole –

wprowadzenie 

Zalety współpracy z terapeutami - wspólne planowanie pracy z

dzieckiem

Współpraca z rodzicami – jak wypracować skuteczne strategie

materiały szkoleniowe (prezentacja)

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY

FORMY
• webinarowe  • 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


