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Kontakt w sprawie szkoleń dla rad pedagogicznych oraz 
szkoleń zamkniętych:  

 
660 330 220 lub 22 308 66 33 

 
fundacja@pomocautyzm.org 
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15/ Szkolenie „Dobra współpraca z rodzicami i rodzinami osób ze spektrum           
autyzmu” 

Dla kogo: 

Szkolenie "Dobra współpraca z rodzicami i rodzinami osób ze spektrum          
autyzmu" przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów        
pracujących z osobami z zaburzeniami rozwoju. 

Cel szkolenia: 

Podczas dwudniowego szkolenia omówione zostaną techniki pracy nad        
efektywną komunikacją z rodzicami oraz opiekunami osób z ASD. Uczestnicy          
nabędą umiejętność prowadzenia rozmowy z osobami przejawiającymi       
zachowania, które mogą być problematyczne. Dowiedzą się także o specyfice          
dotyczącej funkcjonowania rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu         
oraz zapoznają się z perspektywą nauczycieli i specjalistów pracujących z          
osobami z ASD 

Metody i narzędzia: 

• wykład 

• dyskusja 

• ćwiczenia 

 

Uczestnicy: Poznają specyfikę funkcjonowania osób zajmujących się dziećmi z         
ASD 

1. Dowiedzą się, jak wygląda sytuacja dzieci z ASD w szkołach. 

2. Zapoznają się z badaniami dotyczącymi sytuacji rodziców i rodzin osób          
z ASD. 

3. Dowiedzą się, jak wygląda sytuacja nauczycieli i specjalistów        
współpracujących z rodzinami osób z ASD. 

4. Poznają skuteczne techniki komunikacji z rodzinami dzieci z ASD. 
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5. Dowiedzą się i przećwiczą, jak prowadzić rozmowy z osobami         
przejawiającymi problematyczne zachowania. 

6. Zapoznają się z pułapkami, w które można wpaść podczas kontaktu z           
rodzicami. 

 

Program szkolenia: 

 

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – metody terapii oparte na          
dowodach. 

2. Sytuacja dzieci ze spektrum autyzmu w szkołach. 

3. Sytuacja rodziców i rodzin osób z ASD. 

4. Perspektywa nauczycieli. 

5. Efektywna komunikacja we współpracy z rodzicami dzieci z ASD. 

6. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami rodziców. 

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni  

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu to 30 os.  

 

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

 

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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