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8/ Szkolenie: „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku          
przedszkolnym" szkolenie kompleksowe, zakończone egzaminem i      
certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji 

Dla kogo:  

Szkolenie dedykowane specjalistom – nauczycielom, terapeutom, studentom –        
osobom pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym z ASD oraz innych           
specjalistów chcących pogłębić swoją wiedzę z tematu. 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów,        
studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii          
dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami rozwoju, ze znacznymi          
deficytami rozwojowymi, z przewagą zachowań niewerbalnych lub trudnych. 

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• ćwiczenia praktyczne 

• dyskusja 

• praca w grupach 

 

Program: 

Część wykładowa 

1. Rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku 0-5 lat 

2. Specyfika rozwoju społeczno — emocjonalnego dzieci z ASD  

3. Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla małych dzieci:  

● cel 

●  rekrutacja  
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● forma  

● określanie umiejętności społecznych dzieci — pomiar  

4. Praca z dziećmi z ASD w grupie:  

● specyfika uczenia się dzieci z ASD 

● metody motywacyjne w pracy  

● działania proaktywne i ich rola w nauce  

● znaczenie i planowanie generalizacji 

● zachowania trudne na zajęciach — jak sobie z nimi radzić o pomoce            
edukacyjne niezbędne na TUS 

Część warsztatowa 

Prosimy o przygotowanie opisów trudniejszych przypadków, które sprawiły        
kłopoty podczas pracy terapeutycznej. Posłużą do pracy podczas drugiego         
dnia szkolenia. 

1. Strategie uczenia ważnych umiejętności społecznych:  

● dzielenie uwagi 

● zabawa społeczna 

● uczenie regulacji emocji 

● dialog 

● rozumienie perspektywy drugiej osoby 

● myślenie krytyczne 

● planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy zajęć TUS 

 

Czas trwania szkolenia: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych / 12           
godzin zegarowych 
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Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu to 30 os. Drugi dzień            
szkolenia to warsztaty i uczestnicy pracują w grupach. Będzie potrzebna zatem           
duża sala (min 60 metrów), żeby uczestnicy mogli spokojnie pracować 

Certyfikacja: 

Dla chętnych jest możliwość zakończenia szkolenia egzaminem pisemnym,        
którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego       
nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności        
Społecznych. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu otrzymają        
zaświadczenie 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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