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Kontakt w sprawie szkoleń dla rad pedagogicznych oraz 
szkoleń zamkniętych:  
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14/ Szkolenie „Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum         
autyzmu” 

Dla kogo:  

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących z dziećmi ze         
spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu 

Cel szkolenia: 

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne metody przeorganizowania       
przestrzeni terapeutycznej by stała się ona bardziej funkcjonalna i         
optymalizowała rozwój dziecka. 

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. 

 

Program szkolenia: 

1. Charakterystyka deficytów sensorycznych 

2. Warsztat sensoryczny dla uczestników szkolenia 

3. Wsparcie sensoryczne osób ze spektrum autyzmu 

4. Przystosowanie otoczenia terapeutycznego - strukturalizacja 

a) przestrzeni 

b) czasu 

c) czynności 
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5. Organizacja miejsca pracy 

6. Tworzenie przyjaznego środowiska terapeutycznego w klasie oraz       

dalszym otoczeniu 

7. Plany zajęć terapeutycznych 

8. Dostosowanie pomocy edukacyjnych (jakie wymogi muszą spełniać       

pomoce dydaktyczne by były zrozumiałe dla osoby z autyzmem/         

możliwości  wykorzystania gotowych pomocy/ pomysły autorskie) 

9. Zalecenia terapeutyczne – jak organizować zajęcia terapeutyczne by były         

optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze spektrum         

autyzmu 

 

Czas trwania szkolenia: Szkolenie jednodniowe 9 godzin dydaktycznych 

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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