
SEKSUALNOŚĆ OSOBY Z ASD

CZAS
6 godzin / 8 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)

dowiesz się jak przebiega rozwój psychoseksualny osób z

ograniczeniami rozwoju i w jaki sposób postrzegana jest sfera

seksualna, 

nauczysz się jak budować skuteczną współpracę między placówką

a rodzicem ucznia

będziesz umieć reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

nauczysz się sposobów reagowania na przejawy seksualności

uczniów z ograniczeniami

jak rozmawiać o seksualności z dzieckiem, bądź bądź rodzicem

czy opiekunem dziecka  

dowiesz się jak pracować z dziećmi i młodzieżą w zakresie

seksualności 

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

terapeutów Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów

Samopomocy

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  



SEKSUALNOŚĆ OSOBY Z ASD

PROGRAM

materiały szkoleniowe (prezentacja)

nagranie szkolenia dostępne 7 dni (w przypadku webinaru)

BONUSY

FORMY
• stacjonarne  • otwarte 

• zamknięte 

METODY PRACY
• wykład •  dyskusja • warsztat • 

 prezentacja filmów

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

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematem seksualności osób

z ASD, oraz przekazanie wiedzy jak rozmawiać i pracować w szkole z

uczniem z ASD przejawiającym zachowania seksualne i klasą

CEL SZKOLENIA

„Kierunek - dorosłość” - dowiesz się jak przebiega rozwój

psychoseksualny osób z ograniczeniami rozwoju i w jaki sposób

postrzegana jest sfera seksualna, jak pracować z uczniem

dorastającym, a jak z dojrzałym płciowo w zakresie akceptacji

własnego ciała

„Mnie to nie dotyczy” - tożsamość płciowa - nauczysz się jak

budować skuteczną współpracę na linii: nauczyciel wspomagając -

wychowawca - nauczyciel przedmiotu- pedagog/psycholog-

rodzic ucznia, jak rozumieć potrzeby ucznia z uwzględnieniem

Jego potrzeb seksualnych

„Zakazany owoc?” -granice intymne i normy akceptowalne

społecznie - Będziesz umieć reagować w sytuacjach trudnych i

konfliktowych, nauczysz się jak wyznaczać granice i jak uczyć

granic w zakresie intymności

Dlaczego seksualność osób z spektrum lub niepełnosprawnościami

jest tematem tabu? -nauczysz się sposobów reagowania na

przejawy seksualności uczniów z ograniczeniami

Trudne rozmowy” – nauczysz się jak rozmawiać o seksualności z

dzieckiem, bądź bądź rodzicem czy opiekunem dziecka  

Podwójne wykluczenie – przejawy seksualności jako powód do

alienacji ze strony grupy rówieśniczej- dowiesz się jak pracować z

dziećmi i młodzieżą w zakresie seksualności 

Zachowania agresywne i autoagresywne – dowiesz się jak połączyć

kumulację napięć z uwzględnieniem napięć seksualnych z

przejawami agresji u osób z ASD


