
 

Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem. PEP – R czy         

VB-MAPP? 

 

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: 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się w oparciu o jakie narzędzia           

dokonywać oceny funkcjonowania dziecka z autyzmem oraz w jaki sposób          

wyznaczać cele terapeutyczne. 

Porównamy 2 narzędzia do diagnozy – PEP – R oraz VB-MAPP.  

Odpowiemy na pytanie: jak skutecznie przeprowadzić badanie dziecka biorąc         

pod uwagę specyfikę jego funkcjonowania. Zwrócimy także uwagę na to w jaki            
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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.  

 

Program szkolenia: 

 

1 . Omówienie narzędzia PEP-R  

- charakterystyka narzędzia ( skale) i jego właściwości  

- sposób prowadzenia badania  

- potrzebne pomoce  

- liczenie wyników  

- planowanie celów terapeutycznych w oparciu o wynik dziecka  

- planowane zmiany w nowej wersji PEP – 3  

 

2. Omówienie narzędzia VB-MAPP 

-  charakterystyka narzędzia  

- sposób prowadzenia badania 

- potrzebne pomoce  
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- liczenie i przedstawianie wyników 

- wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wynik dziecka  

 

3. Charakterystyka uczenia się dziecka z ASD  

- jak dzieci z autyzmem uczą się nowych umiejętności  

- 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 PEP – R i VB – MAPP  

- wyznaczanie celów terapeutycznych w oparciu o wyniki pomiaru  

- planowanie efektywnych metod w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin / 8h dydaktycznych  
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Metody i formy pracy stosowane podczas szkolenia: 

● wykład 

● dyskusja 

● warsztat 

● prezentacja filmów 

 

Dostępne formy szkolenia: 

webinarowe / otwarte / zamknięte 

 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Fundacji Pomoc       

Autyzm o ukończeniu kursu. 

 

Cena szkolenia zamkniętego: Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie.         

W przypadku szkolenia stacjonarnego doliczamy koszt dojazdu, ew. noclegu         

oraz czasu koniecznego na dojazd. 

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

Cena szkolenia otwartego - aktualna cena na stronie szkolenia 

Oferta cenowa jest ważna do 31.12.2020 

 

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

________________________________________________________________________________ 
 

Fundacja Pomoc Autyzm  
ul. Kowieńska 24, 03-438 Warszawa, REGON 364055186 

fundacja@pomocautyzm.org, telefon 660 330 220 lub 22 308 66 33 
www.pomocautyzm.org 

 


