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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:   informacja zamieszczona w zakładce aktualności na stronie WWW. 

Cena kursu:  370,00,-zł /osoby 

 
Miejsce szkolenia : Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2       
 

Czas trwania kursu: 6 godz. dyd.                                 
Warunkiem uczestnictwa jest opłata za szkolenie w całości min. na tydzień przed 

terminem szkolenia na rachunek bankowy: 
 

PKO BP SA Nr 71 1020 5558 0000 8902 3417 7346 

 

http://www.atena-szkolenia.pl/

