
 

 

Powiato we Cent rum Po rad nictwa Psychologiczno -

Pedagogiczn ego  i  Doskon a len ia  Nauczyciel i  
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 

tel. 76 833 32 11, 76 838 42 93 
www.pcpppidn.eu ◦ sekretariat@pcpppidn.eu 

                                                                                                            
                                                                                                          Dyrektorzy przedszkoli, 

     szkół podstawowych  

                         i szkolnictwa specjalnego  

 

Dyrektor  

Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie  

serdecznie zaprasza nauczycieli na kurs doskonalący 

„AUTYZM – ZROZUMIEĆ I POMAGAĆ” 

 

Kurs obejmuje cykl szkoleń warsztatowych skierowanych do osób pracujących na co dzień lub 

chcących pracować z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Treści zawarte 

w poszczególnych modułach prezentują głównie metody i techniki behawioralne oparte na stosowanej 

analizie zachowania (SAZ). Metodzie, której skuteczność jest naukowo udowodniona, a której celem 

jest rozwijanie zachowań społecznie akceptowanych oraz redukowanie zachowań niepożądanych. 

Udział w szkoleniu  wpłynie na podniesienie Państwa kompetencji w zakresie pracy z uczniem  

ze spektrum autyzmu.  

Prowadzący: Iwona Biadała, Mirosław Żmuda. 

Kierownik formy – Beata Cześniuk – doradca metodyczny 

Cykl szkoleń obejmuje 4 moduły warsztatowe po 5 godz. 

 

Program kursu obejmuje następującą tematykę: 
 

➢ I moduł warsztatowy ( 5 godz.) 

 

DZIECKO Z ASD W SZKOLE I PRZEDSZKOLU – SZKOLENIE PODSTAWOWE 

1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – informacje bazowe. 

2. Trudności edukacyjne. 

3. Wskazówki do pracy z dzieckiem z ASD w przedszkolu i szkole. 

4. Rola nauczyciela wspomagającego. 

5. Współpraca z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu. 

6. Ćwiczenia praktyczne.   

 

➢ II moduł warsztatowy ( 5 godz.) 

 

PRACA Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM ZACHOWANIA TRUDNE/ 

NIEPOŻĄDANE 

1. Identyfikacja trudnych zachowań. 

2. Przyczyny pojawiania się zachowań trudnych. 

3. Funkcje zachowań. 

4. Metody pracy nad zachowaniami trudnymi u dzieci z ASD : 

- działania proaktywne 
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- działania reaktywne 

5. Praca z grupą.  

6. Analiza przypadku. 

7. Ćwiczenia praktyczne. 

 

➢ III moduł warsztatowy ( 5 godz.) 

 

ROZWIJANIE FUNKCJONALNEJ KOMUNIKACJI U OSÓB Z ASD 

1. Trudności  komunikacyjne osób z autyzmem. 

2.  Metody i techniki pracy nad werbalną  komunikacją dzieci z ASD 

3. Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (manualne, 

graficzne PECS, korzystanie z aplikacji MÓWik, PECS, modelowanie w AAC). 

4. Kształtowanie umiejętności społeczno – komunikacyjnych. 

5. Ćwiczenia praktyczne. 

 

➢ IV moduł warsztatowy ( 5 godz.) 

 

ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI U DZIECI Z AUTYZMEM 

1. Obszary samodzielnego funkcjonowania. 

2. Rola wzmocnień i podpowiedzi w uczeniu samodzielności. 

3. Metody i techniki wykorzystywane przy uczeniu umiejętności związanych  

z niezależnym funkcjonowaniem: 

- plany aktywności i nauka podążania za nimi 

- łańcuchy zachowań 

- kształtowanie 

- modelowanie i wideomodelowanie 

       4. Ćwiczenia praktyczne. 

 

Informacje o prowadzących: 

Iwona Biadała i Mirosław Żmuda od wielu lat pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu.       

Stale  podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych (Terapia i edukacja osób  

z autyzmem, Integracja sensoryczna) oraz szkoleniach ( PECS 1, VB-MAPP Ocena 

umiejętności i planowanie terapii, TUS). Są w trakcie zdobywania licencji Terapeuty 

Behawioralnego. Odbyli szereg  szkoleń oraz staże licencyjne w ośrodkach terapii 

behawioralnej. Swoją wiedzą i umiejętnościami starają się jak najefektywniej wspierać osoby 

ze spektrum autyzmu, rozwijać ich umiejętności komunikacyjne i społeczne, redukować 

zachowania trudne i rozwijać zachowania  pożądane oraz wpływać na efektywne uczenie się. 
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Cykl szkoleń realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022.  

Terminy warsztatów zostaną uzgodnione na pierwszym spotkaniu z uczestnikami kursu.  

Koszt: 320,00 zł 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie,  

               ul. Jedności Robotniczej 38 

 

Prosimy o zgłaszanie się  na kurs poprzez stronę internetową www.odm.pcpppidn.eu  zakładka 

ZAPISY NA SZKOLENIA formularz zgłoszeniowy poz. 1 lub poz. 2 ( forma płatna – Karta 

indywidualnie płatna lub płatna przez placówkę - do wyboru). Symbol formy WP/34. 
 

 

Zapisy na kurs trwają do 2 listopada 2021 r.  

O terminie pierwszego spotkania poinformujemy drogą elektroniczną na e-maila           

po zebraniu grupy. 

( liczba miejsc ograniczona) 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 

 

 

Dyrektor PCPPPiDN 

Barbara Krzywulicz 
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