
 

Zrozumieć zaburzenia sensoryczne - podstawy integracji 

sensorycznej 

 
Dla kogo: 

● psychologów, pedagogów, terapeutów 

● nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych 

● nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli 

● pracowników OPS, domów dziecka 

● innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą 

● osób pracujących w szkołach, przedszkolach i innych placówkach        

edukacyjnych, zdrowotnych i wychowawczych 

● rodziców i opiekunów 

● osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji oraz        

tematyką szkolenia 

 

Cel szkolenia: 

 

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie deficytów sensorycznych. 
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 Szkolenie nie uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą.  

● Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat zaburzeń sensorycznych 

● Poznasz obraz zaburzeń SI w obrębie każdego ze zmysłów 

● Zrozumiesz jaki wpływ mogą wywierać zaburzenia SI na inne sfery          

funkcjonowania (np. koncentrację uwagi, wybiórczość pokarmową,      

wykonywanie codziennych czynności) 

● Dowiesz się jak wspomagać osoby z zaburzeniami SI w domu/ szkole/           

przedszkolu.  

 

 

Program szkolenia: 

 

Czy Twoje dziecko/ uczeń ma trudności z koncentracją? Lubi wciskać się w            

szczeliny, a może broni się przed dotykiem? Często zatyka uszy lub           

krzyczy/piszczy? Macha rękami lub przedmiotami na wysokości twarzy?  

Ma problem z wykonywaniem codziennych czynności, wykonuje je powoli lub          

niezdarnie? Nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność ? 

Jeśli chcesz zrozumieć jakie może być podłoże tych problemów zapraszamy na           

szkolenie. 

● Dowiesz się na czym polegają zaburzenia sensoryczne w obrębie każdego          

ze zmysłów. Czym jest np. podwrażliwość i nadwrażliwość oraz co to           

oznacza w kontekście funkcjonowania w różnych obszarach.  
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● Czym jest Integracja Sensoryczna (jako proces neurologiczny oraz jako         

metoda terapeutyczna) 

● Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej  

● Nieprawidłowości SI w zakresie poszczególnych zmysłów 

● Omówienie wybranych deficytów sensorycznych/ przykłady konkretnych      

zachowań czy trudności świadczących o nieprawidłowym przetwarzaniu       

bodźców 

● Co to jest dieta sensoryczna?  

○ kto może przeprowadzać dietę sensoryczną ? 

○ jak ją wdrażać?  

○ jakie może przynieść efekty? 

● Wybiórczość pokarmowa a zaburzenia SI 

○ zaburzenia odżywiania w kontekście deficytów sensorycznych 

○ strategie eliminowania wybiórczości pokarmowej 

● Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na koncentrację uwagi oraz        

prawidłowe funkcjonowanie 

● Wsparcie sensoryczne w warunkach domowych 

● Panel dyskusyjny 

●  

Czas trwania szkolenia: 7 godzin / 9h dydaktycznych  
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Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

wykład 

dyskusja 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / otwarte / zamknięte 

 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Niepublicznej      

Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm o ukończeniu        

kursu.  

 

Cena szkolenia zamkniętego: Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie.         

W przypadku szkolenia stacjonarnego doliczamy 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 

Oferta cenowa jest ważna do 30 czerwca 2021 

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