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Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 

przedszkolnym. 
 

Dla kogo: 
Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda ) na co dzień 
pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. W praktyczny, nieakademicki sposób przybliżymy 
specyfikę badania dzieci ze spektrum dwoma  narzędziami. 
 
Cel szkolenia: 
Celem jest zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi narzędziami, którymi można 
dokonywać oceny funkcjonalnej dziecka z autyzmem oraz w jaki sposób wyznaczać cele 
terapeutyczne.  
 
Podczas szkolenia 
Najszerzej zostanie omówiony kwestionariusz VB-MAPP. 
Odpowiemy na pytanie: jak skutecznie przeprowadzić badanie dziecka biorąc pod uwagę 
specyfikę jego funkcjonowania.  Zwrócimy także uwagę na to w jaki sposób można wyznaczać 
i monitorować cele terapeutyczne dla specjalistów i rodziców. 
Powiemy także o tym jak specyfika uczenia się dziecka z ASD wpływa na planowanie procesu 
terapeutycznego i  co należy zrobić by proces uczenia przebiegał optymalnie. 
  
 
 
Plan szkolenia : 
  
1 . Omówienie  specyfiki pracy w ujęciu terapii behawioralnej  

- jak dzieci z ASD uczą się  
- jak budować współpracę z dzieckiem  
- jak przeprowadzać naukę a jak testowanie umiejętności  

 
2. Omówienie narzędzia VB-MAPP 

-  charakterystyka narzędzia 
- sposób prowadzenia badania 
- potrzebne pomoce 
- liczenie i przedstawianie wyników 
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- wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wynik dziecka 
  
 
 
 3. Porównanie narzędzia VB-MAPP i PEP – 3  

- zmiany w nowym PEP-3 w stosunku do PEP –R 
- ograniczenia i warunki użycia VB-MAPP i PEP 

 
4. Planowanie założeń terapeutycznych  

- jak monitorować postępy terapii 
- co robić jeśli dziecko nie osiąga zadowalających rezultatów terapeutycznych 
- jak wyznaczać cele terapeutyczne 
 - jak sprawić by proces uczenia dziecka przebiegał efektywnie 
- najczęściej popełniane błędy w uczeniu dzieci z autyzmem 
- co zrobić jeśli w trakcie nauki dziecko nie współpracuje lub prezentuje inne 
zachowania niepożądane 

  
Część warsztatowa : 

- analiza danych z protokołów VB – MAPP 
- wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wyniki pomiaru 
- planowanie efektywnych metod w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. 
- przeprowadzanie uczenia i testowania umiejętności  
- pomiar zachowań i rejestracja postępów ucznia  
- ocena trudności w zachowaniu i strategie radzenia sobie z nimi  

  
 
 
Czas trwania: 6 godzin zegarowych. 
 
 


