
 
Szkolenie: „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)” szkolenie      
kompleksowe, zakończone egzaminem i certyfikatem potwierdzającym      
nabycie kompetencji 

 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów,        
studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii          
dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu         
Aspergera). Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg.         
Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Podczas drugiego         
dnia zajęć uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw          
materiałów na zajęcia. 

 

Podczas szkolenia uczestnicy: 

• Zapoznają się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina 

• Poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru          
grup. 

• Zapoznają się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć           
grupowych i indywidualnych z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum          
autyzmu. 

• Przygotują przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany         
do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci. 

• Poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć 

• Nauczą się na co zwrócić uwagę w procesie terapii. 
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Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• ćwiczenia praktyczne 

• dyskusja 

• praca w grupach/ webinar - praca samodzielna  

 

Program: 

DZIEŃ PIERWSZY - (9,5 godziny dydaktycznej) 

• Omówienie modelu kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina 

• Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych ogólne zasady 

• Zasady doboru do grup terapeutycznych – praktyczne wskazówki 

• Planowanie przebiegu zajęć grupowych – dostosowywanie planu do potrzeb i           
możliwości uczestników. 

• Formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z          
uczniami 

• Trudne sytuacje na zajęciach – sposoby reagowania w sytuacjach          
problemowych 

• Kształtowanie motywacji – zasady doboru systemów motywacji 

• Generalizacja i transfer umiejętności, kształtowanie nawyków celowej        
aktywności 

• Rola współpracy z rodziną podczas terapii dziecka. 
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DZIEŃ DRUGI – (9,5 godziny dydaktycznej) 

• Omówienie grupy docelowej zajęć TUS 

• Opracowanie adekwatnego do grupy TUS systemu motywacji 

• Przygotowanie programu zajęć TUS na semestr/rok szkolny 

• Planowanie scenariuszy zajęć 

• Dobór aktywności do różnych grup wiekowych (przedszkole, szkoła         
podstawowa, młodzież) 

• Przygotowywanie pomocy do zajęć 

• Egzamin/zakończenie szkolenia 

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 19 godzin dydaktycznych / 14 godzin           
zegarowych 

 

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. 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe - otwarte i zamknięte  

stacjonarne - zamknięte 
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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:  

szkolenie otwarte - aktualna cena  na stronie szkolenia 

szkolenie na zamówienie - cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie  

 

Oferta dotyczy grup do 30 uczestników, inne warunki są ustalane          
indywidualnie. 

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2020 

Kontakt: 660 330 220 lub 22 308 66 33  fundacja@pomocautyzm.org 
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