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11/ Szkolenie: "Trudne zachowania u ucznia z rozpoznaniem Zespołu Aspergera, 

metody poznawczo-behawioralne" 

Szkolenie ma charakter warsztatu. Uczestnicy pracują w grupach. Ustalenia 

dotyczą konkretnych, wybranych przez osoby dzieci. Uczestnicy mają okazję 

prześledzić cały proces planowania i oddziaływań terapeutycznych w kontekście 

przejawianych przez dziecko trudnych zachowań. Warsztat wzbogacają filmy i 

liczne przykłady z pracy terapeutycznej. Uczestnicy otrzymują zestaw 

materiałów, w tym szablony do pracy. 

Program szkolenia: 

• Jak doprecyzować, co w zachowaniu dziecka mi przeszkadza? – język 

zachowań. 

• Nad iloma trudnymi zachowaniami można pracować jednocześnie, w jakiej 

kolejności? 

• Na co zwrócić uwagę w pracy nad trudnym zachowaniem – aspekty medyczne 

i ich rola w ujawnianiu się trudnych zachowań. 

• Czemu służy zachowanie – jakie korzyści zyskuje dziecko poprzez trudne 

zachowanie? 

• Kontekst sytuacyjny – jak nieświadomie utrwalamy zachowania trudne. 

• Jak zachęcić dziecko do zmiany – praktyczne wykorzystanie systemów 

motywacji. 

• Rola struktury i wizualizacji w obniżeniu lęku, poczucia chaosu dziecka. 

• Jak inaczej rozładować napięcie, stopniowanie napięcia - Przegląd technik 

relaksacyjnych. 
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• Konsekwencje trudnych zachowań – jak je wprowadzać, jakie błędy najczęściej 

popełniamy. Stopniowanie konsekwencji. 

• Rola rówieśników w grupie w pracy nad trudnym zachowaniem. 

• Komunikacja rodziców z przedszkolem / szkołą. Zasady ustalania kontraktów. 

 

Czas trwania szkolenia: 

Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych 

Istnieje możliwość przeprowadzenia jednodniowego szkolenia, na zasadzie 

superwizji, omówienia konkretnych przypadków dzieci, po wcześniejszym 

uzgodnieniu planu z prowadzącą szkolenie. 

Szkolenie jednodniowe – 9 godzin dydaktycznych 

Maksymalna ilość osób biorących udział w szkoleniu to 25 os. 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Niepublicznej 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. 

 

Cena: Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie.  

Oferta dotyczy grup do 25 uczestników, inne warunki są ustalane indywidualnie. 

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2019 

 

Kontakt: Katarzyna Grzybek k.grzybek@pomocautyzm.org nr tel. 570770170 
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