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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 

 
  
 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm  
ul. Kowieńska 24, 03-438 Warszawa, REGON 365882046 

szkolenia@pomocautyzm.org, telefon 660 330 220 
www.pomocautyzm.org 

 

http://www.pomocautyzm.org/
mailto:fundacja@pomocautyzm.org


 

5/ Szkolenie „ABC autyzmu - szkolenie dla pracowników oświaty” 

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących          
z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia "ABC autyzmu" jest poznanie i zrozumienie zaburzenia         
rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD - Autism Spectrum Disorder). 

● Czym jest autyzm? 

● Dlaczego osoby z autyzmem nie wchodzą w interakcje        
społeczne, irracjonalnie reagują na zmiany czy nowe sytuacje? 

● Skąd bierze się podskakiwanie, liczne wokalizacje czy powtarzanie bez        
celu zasłyszanych tekstów? 

● Jak nawiązać kontakt z dzieckiem z autyzmem? 

● Czy dzieci z tym zaburzeniem zawsze są agresywne? 

● Co jest mitem a co faktem? 

Czego nauczą się uczestnicy: 

● Zdobycie podstawowej wiedzy na temat autyzmu. 

● Zrozumienie czym są zaburzenia sensoryczne, komunikacyjne czy       
społeczne i na czym one polegają w kontekście zaburzeń ze spektrum          
autyzmu. 

● Doświadczenie "na własnej skórze" trudności z jakimi zmagają się osoby          
z ASD  

● Poznanie metodyki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.  

 

Program szkolenia "ABC autyzmu": 

1.    Czym jest autyzm? 
2.    Kryteria diagnostyczne autyzmu wg DSM V 
3.    Deficyty i trudności wynikające z autyzmu w zakresie: 
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   - interakcji społecznych 
    - komunikacji 
   - wzorców zachowań 

 
4.    Deficyty w aspekcie teorii umysłu- jak przekładają się na funkcjonowanie 
osoby z autyzmem? 
5.    Jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega świat? Jak może reagować na 
sytuacje/ zdarzenia? 
6.    Jak osoba z autyzmem może reagować na bodźce? Przejawy zaburzeń 
odbioru i przetwarzania bodźców w obrębie wszystkich zmysłów dotyk, słuch, 
wzrok, smak, zapach, zmysł równowagi 

7.    Zalecenia terapeutyczne – jak prowadzić zajęcia by były optymalnie 
dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.  

 
Warsztat sensoryczny. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję doświadczyć jak ich podopieczni mogą          
odbierać bodźce oraz z jakimi problemami muszą się zmagać na co dzień.  

Proszę by uczestnicy szkolenia mieli ze sobą rękawice narciarskie (dopuszcza          
się również kuchenne) oraz nieprzezroczysty szal lub chustę. 

 

Metody i narzędzia: 

● wykład  

● dyskusja  

● ćwiczenia praktyczne 

● rekwizyty wykorzystane w czasie warsztatu sensorycznego (np. bodźce        
zapachowe, przedmioty codziennego użytku, okulary umożliwiające      
doświadczenie zaburzeń wzrokowych, szale, rękawice itp. 

 

Czas trwania szkolenia: Szkolenie jednodniowe 9 godzin dydaktycznych 
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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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