
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Wspieranie potencjału rozwojowego 

uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera 

Zapoznanie z warunkami, które mają wpływ  na efektywne uczenie 
i funkcjonowanie  nastolatka ze spektrum autyzmu, w tym z 
zespołem Aspergera; 
Wskazanie jakie obowiązki i jakie zadania ma wykonać nauczyciel 
podczas pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem 
Aspergera. 
Zaprezentujemy działania podjąć, aby skutecznie wspierać 
potencjał nastolatka ze spektrum autyzmu, w tym z  zespołem 
Aspergera. 
 
Szkolenie prowadzone w formie wykładu z elementami burzy 

mózgów. Wykład poparty wieloma przykładami oraz krótkimi 

filmikami, ćwiczeniami, praca z rozporządzeniami. 

 

 

 
Program: 
 

1. Charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu, w tym z 

zespołem Aspergera w aspekcie dojrzewania i wczesnej 

dorosłości. 

2. Warunki efektywnej pracy z uczniem z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera. Elementy skutecznej 

współpracy z rodzicami. 

3. Sposoby motywacji nastoletniego ucznia z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera. Jak wspierać potencjał 

nastolatka z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera? 

4. Wspieranie potencjału z punktu widzenia prawa 

edukacyjnego: zadania nauczyciela pracującego z 

dzieckiem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem 

Aspergera w obowiązujących aktach prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CELE I KORZYŚCI: 

• zapoznanie nauczycieli z 

warunkami mającymi wpływ 

na efektywne funkcjonowanie 

nastolatka z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera; 

• wyposażenie nauczycieli w 

wiedzę na temat: jak wspierać 

potencjał nastolatka ze 

spektrum autyzmu, w tym z 

zespołem Aspergera. 

 

PROWADZĄCY:  

Ukończone studia podyplomowe i 

kursy kwalifikacyjne: pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza, 

oligofrenopedagogika, terapia 

pedagogiczna, edukacja 

polonistyczna. Nauczyciel, 

wychowawca, dyrektor szkoły 

specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie 

doświadczenie w zakresie pracy z 

dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi Metodą Tomatisa, 

Metodą Dobrego Startu, Metodą 

Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, 

absolwentka licznych kursów 

doskonalących pracę z dzieckiem ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 30-letnie 

doświadczenie w pracy z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

na różnych poziomach edukacyjnych. 

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli 

wszystkich typów szkół i placówek 

psychologów, pedagogów, 

wychowawców z obszaru pracy z 

dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, a szczególnie z 

niepełnosprawnością intelektualną, ze 

spektrum autyzmu, Zespołem 

Aspergera.  

OFERTA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO 



  

 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w 
formule on-line. 

 
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie 

przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym 

miejscu.  

 
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 3900 zł netto zw. 

z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, 

ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, 

• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

• Konsultacje poszkoleniowe. 

 
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 

wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 

szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 

prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa 

monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub 

czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i 

odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę 

internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być 

również słuchawki z mikrofonem lub głośniki. 

 
Cena szkolenia on-line wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2800 zł netto zw. z VAT w 

przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, 

pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 

• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 

• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

• Konsultacje poszkoleniowe. 


