Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku
ul. Filmowa 2/6/A, 76-200 Słupsk
tel./fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 lub k. 501 657 200
www.atena-szkolenia.pl
e-mail: okkatena@poczta.fm
(wpis do ewidencji Kuratora Oświaty Nr 1/03 KO-I4013/2/03/JG)

Zapraszamy Państwa na kurs:

OBRAZ KLINICZNY, DIAGNOZA I PODSTAWY TERAPII
DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA
Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim dysfunkcje umiejętności społecznych, trudności w
akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia
umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania, natomiast rozwój
mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu
dziecięcego. Ludzie z tym zaburzeniem przypominają osoby z autyzmem dziecięcym pod
tym względem, że od wczesnego dzieciństwa występuje u nich ten sam rodzaj dysfunkcji
(jednak w dużo łagodniejszej postaci). W stosunku do głębokiego autyzmu Dzieci z
zespołem Aspergera wyróżniają się o wiele bardziej prawidłowym rozwojem mowy i lepszą
adaptacją społeczną, zaś z powodu swych niezwykłych zainteresowań łagodniejsze
przypadki częściej uchodzą za ekscentryków niż ludzi o zaburzonej osobowości. Więc…

Adresat:
Nauczyciele wszystkich typów szkół i inne zainteresowane osoby

Cele:







celem jest przedstawienie informacji dotyczących zespołu Aspergera
ułatwienie współpracy między nauczycielem a uczniem z zespołem Aspergera.
charakterystyka osób dotkniętych tym zaburzeniem,
podanie przyczyny i analizę nieakceptowanych społecznie zachowań
przedstawienie metody pracy zapobiegania trudnościom występującym w szkole.

Zakres realizowanych treści:
-Podstawowe objawy Zespołu Aspergera.
-Cechy charakterystyczne dziecka z AS (Asperger Syndrome).
-Diagnoza Zespołu Aspergera: ICD-10, DSM IV-TR, inne kryteria.
-Trudności szkolne dziecka z AS.
-Terapia i metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Czas trwania kursu: 8 godz.
Termin: 20 i 27 kwietnia 2018 r. (piątek godz. 16:00)

Cena kursu: 210,-zł /osoby
UWAGA!
Zgłoszenia na kurs wraz z opłatą(nr konta na stronie WWW) przyjmujemy
do 15 kwietnia 2018 r.
Opłata za kurs nie ulega zwrotowi, w razie niestawienia się słuchacza na szkolenie.
Miejsce szkolenia : Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2

Sukces nie zależy od talentu czy energii, ile od chęci i woli.

