ZESPÓŁ ASPERGERA W ODNIESIENIU DO
SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH DIAGNOZA I TERAPIA

Plan szkolenia

Zespół Aspergera
w odniesieniu do spektrum zaburzeń autystycznych
- diagnoza i terapia
„Zespół Aspergera w odniesieniu do spektrum zaburzeń autystycznych - diagnoza i terapia” to bogaty treściowo kurs stworzony w
oparciu o aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenia. Obejmuje informacje dotyczące najnowszych klasyfikacji chorób DSM-5
oraz ICD-11, gdzie jednostka zespołu Aspergera została włączona w spektrum zaburzeń autystycznych. Jedne z najnowszych
badań wskazują na to, że w Polsce 1 na 68 osób ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Świadomość obszarów nieprawidłowego
funkcjonowania oraz możliwości wsparcia tej grupy osób jest niezwykle ważna. W kursie znajdują się informacje dotyczące
kryteriów i metod diagnostycznych, wszelkich trudności i sposobów ich niwelowania, możliwości zastosowania różnego rodzaju
terapii oraz specyfiki sfery edukacyjnej, zawodowej i prywatnej w kontekście grupy osób ze spektrum zaburzeń autystycznych (w
tym z zespołem Aspergera). Interesującym i przydatnym dodatkiem do kursu są przykłady dobrych praktyk, studia przypadków
oraz arkusze pracy.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY SZKOLENIE?

?

***

- Jaka jest różnica między zespołem Aspergera, ADHD

- osobom mającym elementarną wiedzę w obszarze

i autyzmem?

spektrum zaburzeń autystycznych,

- Co oznaczają stereotypie językowe?

- terapeutom pracującym z osobami z zespołem Aspergera

- Jakie są możliwe formy terapii, mające
zastosowanie u osób z autyzmem (w tym z zespołem
Aspergera)?

oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych,

- nauczycielom przedszkolnym i szkolnym, pracującym z
osobami z zespołem Aspergera oraz ze spektrum zaburzeń
autystycznych,

- Czy osoba z ZA może się usamodzielnić?
- Jakie mogą występować zaburzenia funkcjonowania

- rodzicom, bliskim, rówieśnikom osób z zespołem

u osób z ZA?

Aspergera oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych,
- osobom zainteresowanym tematyką zespołu Aspergera
oraz spektrum zaburzeń autystycznych.

CELE SZKOLENIA

SPOSOBY REALIZACJI
CELÓW

!
- zaznajomienie się z kryteriami diagnostycznymi oraz narzędziami pomocnymi w diagnozie

samokształcenie platforma

zespołu Aspergera

Moodle,

- świadomość przyczyn oraz zachorowalności na zespół Aspergera

materiały szkoleniowe
(pdf),

- umiejętność rozpoznawania typowych oraz nietypowych zachowań i zdolności w rozwoju
społecznym, sferze poznawczej, intergracji sensorycznej oraz fizycznej

pytania kontrolne po
każdym module,

- świadomość możliwości różnorodności terapii osób z ASD
testy sprawdzające (online)
- poznanie obszarów wsparcia osób autystycznych w rozwijaniu życia zawodowego
- uświadomienie istoty seksualności i potrzeby bliskości osób autystycznych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Wiedza
W1 - Wiedza w zakresie deficytów i nieprawidłowości funkcjonowania osób z zespołem Aspergera
oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych.
W2 - Świadomość korzyści z usamodzielnienia się osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.
W3 - Znajomość terapeutycznych działań wspierających osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych
w sferze edukacyjnej, zawodowej, prywatnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Umiejętności
U1 - Umiejętność wskazania obszarów zaburzeń funkcjonowania osób z zespołem Aspergera
(spektrum zaburzeń autystycznych) zgodnie z najnowszą klasyfikacją chorób.
U2 - Umiejętność przeprowadzenia zajęć z elementami terapii poznawczej, poznawczo-behawioralnej,
treningu umiejętności społecznej, metody Knillów, metody dobrego startu.
U3 - Umiejętność posługiwania się przykładami sprawdzonych dobrych praktyk i arkuszy pracy
podczas zajęć z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Kompetencje społeczne
K1 - Odznaczanie się zrozumieniem, otwartością i empatycznym podejściem wobec potrzeb, trudności
i możliwości osób z zespołem Aspergera oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych.
K2 - Kompetencje w zakresie stworzenia bezpiecznej i komfortowej relacji z osobą z zespołem Aspergera
oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

INWESTUJĄC W SZKOLENIE
OTRZYMASZ
dostęp do platformy

Wiedza: Brak

szkoleniowej (indywidualne
konto),

Umiejętności: Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają formę elearningu, wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera i przeglądarek

imienny dyplom i

internetowych.

zaświadczenie o ukończeniu
kursu,

możliwość zniżki na kolejne
szkolenia.

O AUTORZE
mgr Katarzyna Latta - psycholog o specjalności klinicznej, tytuł magistra uzyskała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Opolskiego, absolwentka studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego i terapii rodzin. Posiada doświadczenie w
pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (w tym z dziećmi z autyzmem). Jest
też autorką kilkunastu artykułów w dziedzinie psychologii.

Szczegółowy plan szkolenia

Moduł 1 Zespół Aspergera - wprowadzenie
1. Kontekst powstania jednostki chorobowej zespołu Aspergera
2. Kryteria diagnostyczne i diagnoza
2.1. Kryteria diagnostyczne DSM-5, ICD-10, ICD-11
2.2. Diagnoza 3. Przyczyny zespołu Aspergera 4. Zachorowalność
5. Zespół Aspergera a ADHD 6. Zespół Aspergera a autyzm

Moduł 2 Główne obszary zaburzeń funkcjonowania
1. Sfera społeczna 2. Stereotypowa, powtarzająca się aktywność

Moduł 3 Inne możliwe trudności w funkcjonowaniu
1. Sfera poznawcza 2. Sfera fizyczna 3. Sfera integracji sensorycznej

Moduł 4 Formy terapii
1. Farmakoterapia 2. Terapia behawioralna 3. Terapia poznawczo - behawioralna
4. Trening Umiejętności Społecznych 5. Metoda Knillów
6. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz 7. Inne

Moduł 5 Życie na co dzień
1. Edukacja 1.1. Edukacja przedszkolna 1.2. Edukacja szkolna
1.3. Edukacja wyższa 2. Praca i życie zawodowe
3. Związki, seksualność, zakładanie rodziny 4. Mieszkanie i samodzielność

Czas trwania kursu: 30 godzin (Podana liczba godzin to szacunkowy czas potrzebny na całościowe opanowanie materiału,
udzielenie odpowiedzi na pomocnicze pytania kontrolne oraz bezbłędne rozwiązanie testów sprawdzających).
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

