
 

Nauczyciel Wspomagający w pracy z uczniem z Zespołem        

Aspergera 

 

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do wychowawców oraz nauczycieli         

wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących z uczniami z         

Zespołem Aspergera. 

 

Cel szkolenia: Szkolenie omawia rolę nauczyciela wspomagającego w edukacji         

dziecka ze spektrum autyzmu, modele współpracy pomiędzy nauczycielami oraz         

omawia podstawowe narzędzia w pracy z uczniem i klasą. 

 

Program: 

1. Specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich          

wpływ na funkcjonowanie ucznia w placówce. 

2. Współpraca pomiędzy nauczycielem wspomagającym a wychowawcą i        

nauczycielem przedmiotu. 

3. Sposoby reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych. 
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4. Planowanie indywidualnych strategii w pracy z uczniem: 

a/ strategie na czas przerwy 

b/ strategie w klasie 

c/ rozładowywanie napięcia 

d/ wspomaganie rozwoju społecznego ucznia 

5. Budowanie proaktywnych strategii w pracy z uczniem. 

6. Opracowywanie systemów motywacji (indywidualnych i klasowych). 

7. Budowanie skutecznej współpracy z rodzicami ucznia. 

 

Czas trwania szkolenia: 7 godzin zegarowych/ 10 h dydaktycznych, w          

przypadku szkolenia na zamówienie możliwość skrócenia do 6 h dydaktycznych          

– znaczne skrócenie pkt 3 i 6 w programie 

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• dyskusja 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / stacjonarne / otwarte / zamknięte  

 

________________________________________________________________________________ 
 

Fundacja Pomoc Autyzm  
ul. Kowieńska 24, 03-438 Warszawa, REGON 364055186 

fundacja@pomocautyzm.org, telefon 660 330 220 lub 22 308 66 33 
www.pomocautyzm.org 

 



 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc       

Autyzm o ukończeniu kursu. 

 

Cena szkolenia zamkniętego:  

Ustalana 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 31.12.2020 

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