Autorzy Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich
oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” zapraszają na
bezpłatne szkolenia przeznaczone jest dla rodziców i opiekunów dzieci i osób
dorosłych z autyzmem z terenów wiejskich. W zależności od wieku dziecka
oferujemy szkolenie:

sobota 10.00-16.00
22 kwietnia 2017r.

„ABC dziecko z autyzmem”
dzieci od diagnozy do ok. 12 lat

niedziela 9.00-15.00 „Dziecko z Zespołem Aspergera w domu i szkole ”
23 kwietnia 2017.
Szkolenia obejmują część teoretyczną i warsztatową popartą wieloletnią praktyką pracy
z osobami autystycznymi.

Miejsca i data szkolenia: 22 i 23 kwietnia 2017r. w Szczytnie

Bezpłatne szkolenie dla grup po 30 osób (ABC 30os., ZA 30os.)
Zapewniamy materiały szkoleniowe

Ankiety ze zgłoszeniami do pobrania na stronie www.zrozumiecautyzm.eu
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo olsztyn@zrozumiecautyzm.eu
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: Anita Czarniecka Koordynator Województwa
tel. 508-932-133

ANKIETA zgłoszeniowa

miejsce szkolenia

Działdowo

Typ szkolenia ABC czy ZA*
(proszę wpisać wybrane szkolenie)*

imię i nazwisko

adres zamieszkania

powiat i miejscowość
mail
telefon
rodzic / opiekun

imię i wiek dziecka

Przynależność do stowarzyszenia?
jakiego?

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo olsztyn@zrozumiecautyzm.eu
Koordynator Województwa
Anita Czarniecka tel. 508-932-133

SOBOTA "Dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki"
szkolenie dla rodziców małych dzieci (do 12 lat)
Cel szkolenia:






przedstawienie rodzicom cech charakteryzujących autyzm
wybór celów terapii oraz umiejętności, których warto uczyć dziecko
przedstawienie podstawowych metod pracy z dzieckiem w terapii behawioralnej
zapoznanie z programami rozwijania samodzielności
ukazanie systemów motywacji dziecka

NIEDZIELA „Dziecko z Zespołem Aspergera w domu i szkole ”
Cel szkolenia:








definicja Zespołu Aspergera
charakterystyka dziecka z Zespołem Aspergera
komunikacja i umiejętności społeczne
teoria umysłu
emocje i uczucia
przyjaźń
system motywacyjny i kontrola zachowań

Szkolenia składa się z części wykładowej oraz warsztatowej, w trakcie której rodzice będą mieli
możliwość przećwiczenia wprowadzanych treści. W trakcie szkolenia pokazane będą również
filmy z zakresu terapii z dzieckiem z autyzmem. W szkoleniu wykorzystane są techniki
audiowizualne. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały z zakresu tematyki szkolenia oraz
zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenia prowadzą:
Ewa Śniegowska ukończyła oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim.
Jest certyfikowanym terapeutą behawioralnym i nauczycielem dyplomowanym. Od 20 lat pracuje
w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
w Gdańsku. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej na GWSH.
Od 2008 r. współpracuje z punktem diagnostyczno-konsultacyjnym działającym przy
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku.
Grażyna Romanowska studia ukończyła w 1998r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Po studiach pracowała w Poradni dla Osób z Autyzmem, a następnie od 2000r.
w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Certyfikowany terapeuta behawioralny
i nauczyciel dyplomowany. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Autystycznym jako konsultant i diagnosta.

Więcej o Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym SPOA
na www.spoa.org.pl zakładka oferta/konsultacje http://www.spoa.org.pl/oferta/konsultacje/

