
 

Dziecko z autyzmem w przedszkolu 

 

Dla kogo: 

Szkolenie skierowane jest do wychowawców, nauczycieli, asystentów i innych         

specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu (dzieci z autyzmem          

dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju) w przedszkolach. 

 

Cel szkolenia 

Na szkoleniu "Dziecko z autyzmem w przedszkolu" zaprezentowane zostaną         

metody pracy oparte o stosowaną analizę zachowania, która jest uznawana za           

najefektywniejszą metodę pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.  

 

Program szkolenia: 

● Rodzaje i powody trudności funkcjonowania w przedszkolu dzieci z 

● zaburzeniami rozwoju. 

● Jaka jest specyfika funkcjonowania i uczenia się dzieci z zaburzeniami          

rozwoju? 
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● Jak ułatwiać dziecku funkcjonowanie w grupie ? 

● Jak wdrożyć dziecko do przedszkola? 

● Techniki motywowania dziecka – jak stosować wzmocnienia ze        

szczególnym uwzględnieniem pracy na grupie. 

● Rola podpowiedzi w procesie uczenia się, rodzaje podpowiedzi i         

wytyczne ich stosowania. 

● Uczenie poszczególnych umiejętności w grupie przedszkolnej 

● Generalizacja – czym jest ten proces, jak go zaplanować i dlaczego jest            

ważny w uczeniu się dzieci z zaburzeniami rozwoju. 

● Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi w grupie 

● Ocena kompetencji społecznych dziecka 

● Planowanie i prowadzenie zajęć TUS w przedszkolu  

 

Czas trwania szkolenia: jeden dzień,  6 godzin / 8h  dydaktycznych. 

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia 

● wykład 

● warsztat 

 

Dostępne formy szkolenia: 
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webinarowe / stacjonarne / otwarte / zamknięte 

 

Certyfikacja: Szkolenie Fundacji Pomoc Autyzm  

 

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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