
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Warsztat dla rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem 
Aspargera 

Jak pracować z dzieckiem, rozwijać je i radzić sobie z jego 
trudnymi zachowaniami. 

Czas trwania projektu: 2 dni po 5– 6 godzin. Odstęp pomiędzy dniami szkoleniowymi około 
2-3 tygodni. 

Czas na zastosowanie wiedzy wyniesionej z pierwszego dnia szkoleniowego oraz możliwość 
uzyskania informacji zwrotnej. 

  

W obecnych czasach u coraz większej liczby dzieci zostaje zdiagnozowany autyzm lub 
zaburzenie z jego spektrum, czyli zespól Aspergera (ZA). 

Rodzicom często trudno jest przyjąć do wiadomości tę diagnozę, jednoczenie stajecie 
Państwo przed wyzwaniem - jak na co dzień poradzić sobie ze swoim dzieckiem 
wymagającym szczególnej opieki oraz z tym, jak dostosować się do zaleceń poradni 
wystawiającej opinię/orzeczenie. 

Kolejną kwestią jest funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i w grupie rówieśniczej, gdzie 
często nasze dziecko napotyka na problemy i trudności w funkcjonowaniu w danym miejscu. 

Wobec tych wyzwań rodzicom potrzebna jest rzetelna wiedza oraz nowe umiejętności 
wychowawcze i specyficzne dla zaburzenia dziecka. 

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW 

• co robić, gdy mamy podejrzenie, że nasze dziecko może mieć autyzm lub ZA? - 
omówienie rodzajów pomocy specjalistycznej dla dzieci z autyzmem i ZA, dostępnych 
w Polsce, 

• dostarczenie rodzicom wiedzy na temat tego, czym jest autyzm i ZA, 
• objawy, zachowanie dziecka, proces poznawczy, przeżywane emocje, 
• nauka konkretnych umiejętności wychowawczych potrzebnych rodzicowi w 

codziennym wychowaniu dziecka z autyzmem i ZA - jak wyciszać dziecko, jak mówić 
do dziecka, jak komunikować się z dzieckiem, jak stworzyć mu bezpieczne i 
komfortowe warunki w domu i przedszkolu, jak się bawić z dzieckiem, jak uczyć 
dziecka różnych przydatnych umiejętności społecznych), 



 

 

• ćwiczenie umiejętności właściwego kontaktu z dzieckiem, szczególnie w sytuacjach 
trudnych (ataki agresji, wycofanie, ataki lękowe, brak kontaktu z dzieckiem, trudne 
sytuacje z rówieśnikami i innymi dorosłymi), 

• praca nad konkretnymi potrzebami rodzica, 
• omówienie konkretnych sytuacji problemowych z dzieckiem, 
• dostarczenie wiedzy o tym, gdzie rodzic dalej może rozwijać swoje umiejętności, 

aby wspomóc prawidłowy rozwój i terapię swojego dziecka, 
• wzmocnienie uczestników szkolenia w roli rodziców dziecka z autyzmem/ZA, 
• plusy życia w rodzinie z dzieckiem z autyzmem/ZA. 

Warsztat poprowadzi Agnieszka Świrska  

Trener umiejętności psychospołecznych i wychowawczych, socjolog wychowania. Autorka 
programów rozwoju umiejętności wychowawczych dla kadry przedszkolnej, szkolnej i 
rodziców. Przez wiele lat zarządzała zespołem trenerów prowadzących programy 
psychoedukacji i systemowej profilaktyki w mazowieckich szkołach - dla dzieci, nauczycieli i 
rodziców. 

Ukończyła dwuletni staż psychologiczny w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i 
Psychoterapii MOP (450 h szkoleń plus praktyka stażu terapeutycznego przy konsultacjach 
psychologicznych, terapii grupowej i terapii rodzinnej), w którym uczyła się pracy 
terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, z grupami i rodzinami. Jest także absolwentką Szkoły 
Trenerów Umiejętności Psychospołecznych. 

Posiada 7 letnie doświadczenie jako trener w Fundacji Bene Vobis, gdzie przeprowadziła kilka 
tysięcy godzin warsztatów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
którym pomagała w lepszej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów, integracji, lepszym 
rozumieniu siebie i innych. 

Doradza rodzicom i nauczycielom w kwestiach wychowawczych. Przeprowadziła kilkaset 
godzin konsultacji poradniczych i warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców. 

 

TERMIN SZKOLENIA: 30 WRZEŚNIA 2017 

KOSZT UDZIAŁU W WARSZTACIE - 200zł w siedzibie Fundacji 


