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16/ Szkolenie „Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu” 

Dla kogo: 

Szkolenie "Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu"       
przeznaczone jest dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i/lub specjalistów          
pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia "Wspieranie samodzielności dziecka        
ze spektrum autyzmu" jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie         
budowania samodzielności dziecka z ASD: samoobsługi, treningu toaletowego,        
zabawy, komunikacji, jedzenia, spania.  

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• dyskusja 

• ćwiczenia 

Program szkolenia obejmuje:  

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: 
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● 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  

Certyfikacja: 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Niepublicznej Placówki      
Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. 

Czas trwania szkolenia: szkolenie jednodniowe (7 godzin) 

Cena: Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie.  

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników, inne warunki są ustalane          
indywidualnie. 

Oferta cenowa jest ważna do 30.06.2020 

Kontakt: 660 330 220 lub 22 308 66 33  fundacja@pomocautyzm.org 
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