ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU
”TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)”
Brodnica – 4-5 czerwca 2018 r.
PROWADZĄCA: MGR PAULINA ZAWADZKA
CELEM SZKOLENIA JEST:
Zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia Treningu Umiejętności
Społecznych jako jednej z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu.
ADRESACI:
Rodzice,

terapeuci,

psychologowie,

pedagodzy,

osoby

zainteresowane

prowadzeniem treningu umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum
autyzmu.
PLAN SZKOLENIA (12 h):
Dzień I – godz. 9.00 - 15.00
Uczestnicy:
- Poznają specyfikę funkcjonowania w zakresie kompetencji społecznych osób
ze spektrum autyzmu.
- Zapoznają się z treningiem umiejętności społecznych wg Arnolda Goldsteina.
- Poznają zasady i metody prowadzenia i planowania zajęć, doboru uczestników
do grupy, współpracy z rodzicami.
- Wezmą udział w przykładowych elementach zajęć.
- Poznają przykłady aktywności, pomocy do zajęć z praktyki terapeuty,
prowadzącego TUS.
Dzień II - godz. 9.00 – 15.00
Uczestnicy:
- Zapoznają się z Treningiem Rozwijania Teorii Umysłu, jako elementem
uzupełniającym TUS.
- Stworzą konspekty zajęć, które zostaną szczegółowo omówione.

- Poznają techniki pomocne w organizacji pracy grupy, uwzględniając
indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników.
PROWADZĄCA:
MGR PAULINA ZAWADZKA
Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, trener szkoleń
dotyczących spektrum autyzmu; absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna i pedagogika
wczesnoszkolna oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku „Od
badań mózgu do praktyki psychologicznej”; współzałożycielka i współautorka
bloga „Autonomia- autyzm blog” www.autyzm-blog.pl, pomysłodawczyni i
współorganizatorka I Międzynarodowej Konferencji NIC O NAS BEZ NAS, na
której prelegentami są osoby ze spektrum autyzmu (w tym roku pod tytułem
„Dom- Szkoła- Praca- przyjazne osobom ze spektrum autyzmu”- 07.04.2017Warszawa- www.kokonovo.org.pl )
10-letnie doświadczenie zdobywała podczas pracy z dziećmi i dorosłymi z
autyzmem w ośrodkach terapii, środowisku domowym, przedszkolu i szkole, w
organizacjach zajmujących się terapią autyzmu w Polsce, Wielkiej Brytanii,
Grecji, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Środkowej. Była
prelegentką na konferencjach oraz prowadziła warsztaty dot. rozwoju dziecka
i autyzmu w Polsce oraz Ameryce Północnej i Środkowej
Ośrodki, w których pracowała/pracuje:
Fundacja SYNAPSIS, Fundacja POMOC AUTYZM, Fundacja Kokonovo,
Stowarzyszenie „Tęcza”, Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”, Zespół
Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”
Projekty, wizyty:
Autism East Midlands- Nottingham, Great Britain; Vencer Autismo-Porto,
Portugal; Autism Speaks-Nantucket, USA; Kethis- Greece; ASCOPA- San
Jose, Costarica; ATMAE- Guanajuato, Meksyk
Czas trwania: 12 godz.
Koszt: 450 zł
Termin szkolenia: 4-5 czerwiec 2018 r.
Termin zgłoszeń: 30 maja 2018 r.
Miejsce szkolenia: Brodnica, ul. Mostowa 14/22

