
 
 
 

OFERTA POMOCY DLA DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI   
Rok szkolny 2021/22 

 
I. Oferta pomocy dla uczniów ma terenie poradni: 

 Konsultacje terapeutyczne indywidualne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (interwencje kryzysowe, wspieranie rodziców w problemach 
wychowawczych lub edukacyjnych) 

 Terapia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w ramach 
WWRD i poza) 

 Terapia indywidualna lub grupowa w ramach wczesnego wspomagania rozwoju       
dla dzieci ze spektrum autyzmu 

 
II. Oferta pomocy dla  rodziców na terenie poradni: 

 Konsultacje psychoedukacyjne dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami              
ze spektrum autyzmu 

 Szkolenia teoretyczne i warsztatowe – proponowana tematyka: 
- Jak pracować z dzieckiem z autyzmem? 
- Wpływ autyzmu na funkcjonowanie rodzinę.  
- Co chciałoby powiedzieć Ci Twoje dziecko z autyzmem? 
- Nauka komunikacji – co ważne by dziecko z ASD chciało się komunikować? 
- Rozwój społeczny dziecka z autyzmem 
- Nauka samodzielności 
- Czy wypalenie dotyczy tylko pracy w pracy?  
 
 

III. Oferta pomocy dla dzieci na terenie przedszkola:  
 Obserwacja w grupie rówieśniczej, rozmowa z nauczycielem w trakcie diagnozy              

w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – 2h, wyłącznie za zgodą rodziców.  
 
 
IV. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie przedszkola:  

 Szkolenia rad pedagogicznych 
- Wczesne rozpoznawanie objawów autyzmu u dzieci.  
- Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu – warunki efektywnej 
pomocy. 
- Rozwój umiejętności społecznych i zabawy. 

  
 Porady/konsultacje na terenie poradni wyłącznie za zgoda/na wniosek rodziców 

- pomoc w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych 
- konsultacje w sytuacji kryzysu, wynikające z konkretnej potrzeby dziecka i jego 
rodziny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OFERTA POMOCY DLA UCZNIÓW,  RODZICÓW, NAUCZYCIELI   
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
I. Oferta pomocy dla uczniów ma terenie poradni: 

 Konsultacje terapeutyczne indywidualne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (interwencje kryzysowe, wspieranie rodziców w problemach 
wychowawczych lub edukacyjnych) 

 Terapia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  
 Zajęcia terapeutyczne grupowe – uspołeczniające dla dzieci z zespołem 

Aspergera/autyzmem  
 

II. Oferta pomocy dla  rodziców na terenie poradni – szkolenia psychoedukacyjne: 
- Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu? 
- Nauka organizacji czasu – jak nauczyć gospodarować czasem dziecko z autyzmu.  
- Rozwój społeczny dziecka z autyzmem 
- Nauka samodzielności 
- Czy wypalenie dotyczy tylko pracy w pracy?  
- Wpływ autyzmu na funkcjonowanie rodziny. 
 

 
III. Oferta pomocy dla uczniów na terenie szkół: 

 Diagnoza w grupie rówieśniczej dla dzieci w trackie diagnozy pod kątem spektrum 
autyzmu – wyłącznie za zgodą i wnioskiem rodziców.  

 
 
IV. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie szkół:  
 

1. Szkolenia rad pedagogicznych 
 Jak pracować z dzieckiem a autyzmem/ zespołem Aspergera w szkole? 
 Dostosowania, które można stosować w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu.  
 Jak rozpoznawać objawy autyzmu/ zespołu Aspergera u dzieci. 
 Rozwój umiejętności społecznych dzieci ze spektrum.  
 Jak zaplanować zajęcia rewalidacyjne indywidualne i grupowe na terenie szkoły             

dla dzieci z autyzmem/ zespołem Aspergera? 
 Skąd biorą się zachowania niepożądane i jak im przeciwdziałać?  

 
2. Porady i konsultacje na terenie poradni wyłącznie za zgodą rodzica 

- konsultacje dotyczące tworzonego w szkole Indywidualnego Programu Edukacyjno – 
Terapeutyczego i stosowanych dostosowań w pracy z dzieckiem z autyzmem 
- konsultacje kryzysowe w sytuacji pojawiania się konkretnego problemu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OFERTA POMOCY DLA DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI   
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 
I. Oferta pomocy dla uczniów ma terenie poradni: 
1. Konsultacje terapeutyczne indywidualne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

(interwencje kryzysowe, wspieranie rodziców w problemach wychowawczych lub 
edukacyjnych  

 
II. Oferta pomocy dla  rodziców na terenie poradni: 

 Konsultacje psychoedukacyjne dotyczące trudności wychowawczych i edukacyjnych 
 Szkolenia psychoedukacyjne 

- Nastolatek z autyzmem/ zespołem Aspergera, jak pomóc w trudnym okresie 
dojrzewania? 
- Wypalenie sił rodzicielskich. 
- Jak nauczyć gospodarowania czasem nastolatka z autyzmem. 
- Kształtowanie umiejętności społecznych. 

 
IV. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie szkół ponadpodstawowych: 

1. Szkolenia rad pedagogicznych 
 Jak pracować z dzieckiem a autyzmem/ zespołem Aspergera w szkole? 
 Dostosowania, które można stosować w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu.  
 Rozwój umiejętności społecznych dzieci ze spektrum.  
 Jak zaplanować zajęcia rewalidacyjne indywidualne i grupowe na terenie szkoły              

dla dzieci z autyzmem/ zespołem Aspergera? 
 Skąd biorą się zachowania niepożądane i jak im przeciwdziałać?  

 
2. Porady i konsultacje na terenie poradni wyłącznie za zgodą rodzica: 

- konsultacje dotyczące tworzonego w szkole Indywidualnego Programu Edukacyjno – 
Terapeutycznego i stosowanych dostosowań w pracy z dzieckiem z autyzmem 
- konsultacje kryzysowe w sytuacji pojawiania się konkretnego problemu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OFERTA SZKOLENIOWA DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNYCH 
 

1. Szkolenia i wykłady 
 Wczesne rozpoznawanie objawów autyzmu u dzieci. 
 Model diagnozy dzieci i młodzieży pod katem spektrum autyzmu wypracowany przez 

Zespół Diagnostyczno – Terapeutycznych Poradni. 
 Jak pracować z rodziną dziecka z autyzmem? (przekazywanie diagnozy, wsparcie rodziny 

w trakcie różnych etapów życia dziecka, psychoedukacja rodziców) 
 Diagnostyka dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
 Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole 

 
 
 
Uwagi: Tematyka i czas trwania szkoleń są dostosowywane do potrzeb konkretnych placówek. 
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