STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
ZAPRASZA NA

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI, ASYSTENTÓW,
TERAPEUTÓW I TRENERÓW PRACUJĄCYCH
Z DOROSŁYMI OSOBAMI Z AUTYZMEM
NA TERENIE GMINY GDAŃSK
TERMIN: 5-6 MARZEC 2022
CZAS TRWANIA: DZIEŃ I 9.00-15.00
DZIEŃ II 9.00-15.00
SZKOLENIE BEZPŁATNE
FORMA: ON-LINE

Zakres szkolenia:

Umiejętności (interakcje społeczne, komunikowanie się, sztywne wzorce zachowań).
Przypomnienie podstaw teoretycznych stosowanej analizy zachowania w kontekście pracy
z osobami z autyzmem.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego budowania systemu motywacyjnego.
Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego dla dorosłej osoby z autyzmem.
Wybór i kształtowanie priorytetowych zachowań adaptacyjnych.
Metody uczenia nowych umiejętności: metoda odrębnych prób, uczenie w naturalnym
środowisku (NET) i uczenie przy okazji (OTM), łańcuchy zachowań, plany aktywności.
Organizowanie optymalnego środowiska terapeutycznego.
Rodzaje podpowiedzi umożliwiających osobom z autyzmem przyswajanie nowych
umiejętności. Uczenie bez błędu.
Generalizacja i utrzymanie efektów terapii.
Dokumentowanie przebiegu terapii.
Analizowanie zachowań trudnych pod kątem ich funkcji oraz ewentualnych przyczyn
medycznych.
Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne i reaktywne.
Etyczne aspekty terapii. Prawa osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenie poprowadzą:
Zofia Brzeska i Beata Blok - certyfikowane terapeutki i superwizorki behawioralne PLTB. Superwizorki SORW dla
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Od wielu lat prowadzą szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii
behawioralnej osób ze spektrum autyzmu, diagnozują dzieci i młodzież, konsultują programy terapeutyczne osób z
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Są współautorkami artykułów naukowych oraz serii pomocy edukacyjnych
do nauki umiejętności społecznych dla nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo na adres: szkolenia@spoa.org.pl do 25 lutego 2022 r.
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.spoa.org.pl
Administratorami danych osobowych są partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH
PARTNEROWI PROJEKTU MOPR W GDAŃSKU W DRODZE REKRUTACJI
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 798-073-252

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

