
 
 

 

OFERTA SZKOLEŃ DLA 
RAD PEDAGOGICZNYCH 
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ZDROWOTNYCH 
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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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3/ Szkolenie: „Jak wpłynąć na motywację dzieci z Zespołem Aspergera?          
Systemy motywacyjne do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej” 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli szkolnych i przedszkolnych,         
pedagogów, terapeutów, rodziców, studentów z zasadami dotyczącymi       
wprowadzania systemów motywacji w szkole i w domu. Podczas szkolenia          
zostaną omówione przykładowe kontrakty indywidualne oraz grupowe. 

Podczas szkolenia uczestnicy: 

• Zapoznają się z podstawowymi trudnościami dzieci z Zespołem Aspergera. 

• Poznają podstawowe zasady dotyczące systemów motywacji. 

• Zapoznają się z przykładowymi systemami motywacji w szkole oraz w domu. 

• Nauczą się jak konstruować kontrakty oraz systemy motywacji aby były one            
adekwatne i dopasowane do potrzeb dziecka i grupy 

• Poznają metody wyboru zachowań do zmiany oraz zasady doboru nagród i            
konsekwencji. 

• Nauczą się na co zwrócić uwagę w procesie wprowadzania systemów           
motywacji w życie. 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• dyskusja 

 

Program: 

1. Przybliżenie trudności osób z zespołem Aspergera z uwzględnieniem         
najczęstszych trudności obserwowanych na terenie placówek oświatowych. 

2. Omówienie roli motywacji w modyfikacji zachowań. 

3. Wybór zachowań do zmiany – jak zaplanować interwencję? 

4. Planowanie systemu motywacji – indywidualny czy grupowy? 
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5. Rola kontraktu. 

6. Przegląd systemów motywacji możliwych do wprowadzenia w szkole. 

7. Nagrody czy konsekwencje? 

8. Współpraca z rodzicami przy wprowadzaniu systemu motywacyjnego. 

Czas trwania szkolenia: 8h dydaktycznych możliwość skrócenia do 6h         
dydaktycznych – znaczne skrócenie pkt 1 i 8 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 30.06.2020 

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