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13/ Szkolenie: „Zrozumieć Zespół Aspergera - praca z uczniem z Zespołem 

Aspergera w szkole” 

Szkolenie kierowane jest szczególnie do nauczycieli, którzy nie mają 

doświadczenia w pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Cele szkolenia: 

• Przybliżenie nauczycielom zaburzenia, jakim jest autyzm oraz zespół 

Aspergera. 

• Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum 

autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera). 

Podczas szkolenia uczestnicy: 

• Poznają kryteria diagnostyczne oraz typowe objawy autyzmu i zespołu 

Aspergera 

• Otrzymają narzędzia ułatwiające wstępną diagnozę ucznia 

• Poznają najczęściej stosowane formy terapii 

• Nauczą się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, 

aby proces nauki był najbardziej efektywny. 

• Poznają zasady reagowania w trudnych sytuacjach 

 

Program: 

1. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcjonowanie 

ucznia w placówce 

2. Praktyczne wykorzystywanie testów diagnostycznych w pracy nauczyciela 
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3. Narzędzia pomocne w planowaniu nauki dziecka w szkole 

4. Trudne zachowania – jak reagować – podstawowe informacje 

5. Zalety współpracy z terapeutami - wspólne planowanie pracy z dzieckiem 

6. Rozmowa z rodzicami – jak przekazywać swoje niepokoje? 

Czas trwania szkolenia: 

8h dydaktycznych możliwość skrócenia do 6h dydaktycznych – znaczne 

skrócenie pkt 2 w programie 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Niepublicznej 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. 

Cena: 

4 000 PLN w przypadku szkolenia realizowanego w okolicach Warszawy (do 

50km). W przypadku szkoleń w odległości pow. 50km od Warszawy, cena 

ustalana jest indywidualnie (doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu oraz czasu 

koniecznego na dojazd).  

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

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2019 

 

Kontakt: Katarzyna Grzybek k.grzybek@pomocautyzm.org nr tel. 570770170 
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