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4/ Szkolenie: "Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania form i metod 

pracy z uczniem z Zespołem Aspergera" 

Dla kogo: 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia 

edukacyjne z uczniami z Zespołem Aspergera. 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z 

uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się 

jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by umożliwić mu 

zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia. 

Podczas szkolenia uczestnicy: 

• Poznają charakterystyczne trudności uczniów z Zespołem Aspergera 

• Otrzymają informacje jak można dostosować zajęcia do potrzeb uczniów 

• Nauczą się jak planować pracę z dzieckiem i jakie narzędzia edukacyjne dobrać, 

aby proces nauki był najbardziej efektywny. 

• Poznają zasady reagowania w trudnych sytuacjach 

 

Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

• wykład 

• dyskusja 
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Program: 

1. Podstawy prawne dostosowywania form i metod pracy 

2. Specyficzne trudności uczniów z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich 

wpływ na sposób przyswajania wiedzy 

3. Formy realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego 

4. Organizacja warunków nauki dla ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera 

5. Indywidualizacja pracy, programy nauczania, ocena zachowania 

6. Dostosowanie edukacyjne – praktyczne wskazówki 

7. Warunki procesu edukacyjnego, zewnętrzna organizacja nauczania. 

8. Warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności 

9. Organizacja systemów motywacji dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu. 

 

Czas trwania szkolenia: 8h dydaktycznych możliwość skrócenia do 6h 

dydaktycznych – znaczne skrócenie pkt 2 i 9 w programie 

 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Niepublicznej 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli o ukończeniu kursu. 
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Cena: 4 000 PLN w przypadku szkolenia realizowanego w okolicach Warszawy 

(do 50km).W przypadku szkoleń w odległości pow. 50km od Warszawy, cena 

ustalana jest indywidualnie (doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu oraz czasu 

koniecznego na dojazd).  

Oferta dotyczy grup do 30 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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