
 

Nauka mowy i komunikacji u dzieci z ASD 

 

Dla kogo: 

Szkolenie skierowane jest do specjalistów – terapeutów, wychowawców oraz         

nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących z        

dziećmi z autyzmem, które wykazują trudności w obszarze porozumiewania się.         

Zapraszamy także rodziców zainteresowanych tą tematyką i poszukujących        

odpowiedzi na pytanie „Jak zacząć?” 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych metod uczenia       

komunikacji, metod oceny rozwoju dziecka pod względem komunikacyjnym.  

Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak stymulować rozwój komunikacji u          

dziecka, jakich metod należy używać chcąc uczyć dziecko komunikowania się 

 

Program szkolenia:  

● O rozwoju komunikacji u dzieci typowo rozwijających się. 
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● Jakie są przyczyny trudności z komunikacją u dzieci z zaburzeniami          

rozwoju. 

● Co to znaczy funkcjonalna komunikacja? 

● O wpływie motywacji na uczenie się komunikacji 

● Dlaczego karanie nie sprawdza się w trakcie uczenia komunikacji 

● Ocena umiejętności dziecka w zakresie gotowości do rozwoju mowy . 

● O strategiach sprzyjających uczeniu komunikacji 

● Od czego zacząć uczenie komunikacji ? 

● Mowa czy komunikacja alternatywna ? 

● Rodzajach komunikacji alternatywnej 

● Wprowadzanie komunikacji alternatywnej 

● Czy echolalia to komunikacja? 

● Jak stymulować rozwój mowy u małych dzieci ? 

● Prowadzenie treningu mandowego 

● Jak i kiedy wprowadzać do nauki dziecka komunikację wspomagającą ? 

● Czy nauka AAC wyklucza naukę mowy ? 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin / 8h dydaktycznych 
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Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• dyskusja 

• ćwiczenia 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / stacjonarne / otwarte / zamknięte 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie 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 31.12.2020 

 

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