
Metody diagnostyczno-terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Jedyny w Polsce kurs kompleksowego programowania terapii dzieci autystycznych w oparciu o
najnowsze doniesienia naukowe

CERTYFIKOWANA  AKADEMIA  MULTIDYSCYPLINARNEJ  DIAGNOZY  I  TERAPII
AUTYZMU w formie intensywnych 4 szkoleń online:
27.04.2017 | 25.05.2017 | 22.06.2017 | 27.07.2017

PO  RAZ  PIERWSZY  W  POLSCE  jedno  z  najbardziej  zagadkowych  zagadnień  klinicznych
zostanie  przepracowane  „krok  po  kroku"  w  oparciu  o  najnowsze  doniesienia  nauki  i  praktykę
najlepszych specjalistów w Polsce.

Podczas  jednego kursu -  AUTYZM Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOLOGA,  PSYCHIATRY,
PEDAGOGA SPECJALNEGO ORAZ LOGOPEDY.

W CZASACH, GDY LICZBA PRZYPADKÓW AUTYZMU W KRAJACH ROZWINIĘTYCH
NIEPOKOJĄCO ROŚNIE, MUSISZ:
- WIEDZIEĆ, JAK TRAFNIE ROZPOZNAĆ OBJAWY AUTYZMU U DZIECKA I SYMPTOMY
NIESPECYFICZNE, by móc szybko postawić diagnozę i podjąć oddziaływania terapeutyczne w
taki sposób, aby NIE PRZEGAPIĆ OKRESU, GDY DAJĄ ONE NAJLEPSZE ROKOWANIA,

- NIEUSTANNIE POPRAWIAĆ SKUTECZNOŚĆ PROWADZONEJ TERAPII dziecka
autystycznego,  by  być  pewnym  jej  efektów  -  IM  WCZEŚNIEJ  ROZPOCZNIESZ  PRACĘ  Z
DZIECKIEM, TYM LEPSZE BĘDĄ REZULTATY,

- być na bieżąco ze znajomością NAJBARDZIEJ EFEKTYWNYCH METOD
DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH, które stosowane są przez specjalistów
w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

PODPATRZ WARSZTAT PRACY INNYCH SPECJALISTÓW, ABY ZAPEWNIĆ JAK
NAJWIĘKSZE POSTĘPY U SWOICH PODOPIECZNYCH, I WEŹ UDZIAŁ W JEDYNEJ
TAKIEJ CERTYFIKOWANEJ AKADEMII!

CO WYRÓŻNIA NASZĄ AKADEMIĘ?

Interdyscyplinarne  wieloaspektowe  podejście  -  podczas  1  kursu  przeszkolą  Cię  specjaliści
zajmujący się multidyscyplinarną diagnozą autyzmu, m. in. Ewa Małachowska, Anna Waligórska

Najnowsze doniesienia i wyniki badań naukowych - wszystkie praktyczne wskazówki dotyczące
pracy  z  dzieckiem z  autyzmem poparte  są  analizą  i  najświeższymi  informacjami  dotyczącymi
skuteczności oddziaływań terapeutycznych na funkcjonowanie dziecka autystycznego.

Maksimum  praktyki  -  prelegenci  przedstawią  narzędzia  wykorzystywane  w  badaniach
diagnostycznych oraz najskuteczniejsze techniki terapeutyczne omówione w postaci konkretnych
studiów przypadku.

Tajniki warsztatu - poznasz rekomendowane przez autorytety metody diagnostyczne oraz sposoby
programowania terapii dzieci uwzględniające potrzeby oraz możliwości dziecka - w zależności od
wieku, deficytów rozwojowych i kondycji psychofizycznej.



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII?

-  Wyposażysz  się  w  niezbędną  wiedzę  na  temat  ZWIĘKSZANIA  SKUTECZNOŚCI
ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH W AUTYZMIE dzięki jak najwcześniej postawionej i
sprawnej  diagnozie  -  nasi  specjaliści  podpowiedzą,  na  jakie  badania  skierować  dziecko  i  jak
interpretować ich wyniki, aby wybrać najlepszą ścieżkę diagnostyczną,

- Dowiesz się, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w trakcie PROWADZENIA WYWIADU Z
OPIEKUNEM DZIECKA, by nie przeoczyć żadnego aspektu rozwoju pacjenta i osiągnąć lepsze
rezultaty dzięki zaangażowaniu rodziców,

-  Dowiesz  się,  JAK  DOKONYWAĆ  WCZESNEJ  DIAGNOZY AUTYZMU  W  OPARCIU  O
OBJAWY  -  z  punktu  widzenia  przedstawicieli  różnych  specjalności  usłyszysz,  jak  trafnie
diagnozować, skoro nie istnieją wiarygodne biomarkery do wykrycia autyzmu, a samo spektrum
zaburzeń różnie objawia się u różnych dzieci

- Poznasz REKOMENDOWANE NARZĘDZIA DO OCENY: ROZWOJU MOWY,
FUNKCJONOWANIA  SPOŁECZNEGO,  ZASOBU  SŁOWNICTWA,  SPRAWNOŚCI
RUCHOWEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH DZIECKA

- Będziesz mieć MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Z INNYMI SPECJALISTAMI I
OTRZYMASZ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA -  tylko  u  nas  w  jednym kursie  gromadzimy
nauczycieli, pedagogów, psychologów dziecięcych, logopedów oraz lekarzy

Co jeszcze otrzymujesz w ramach uczestnictwa w Akademii:

AŻ 4  SZKOLENIA W OPARCIU O ANALIZY PRZYPADKÓW PRZEDSTAWIONE PRZEZ
WYBITNYCH SPECJALISTÓW - dzięki  temu zyskujecie Państwo pewność,  że przekazywana
wiedza ma najwyższą gwarancję merytoryczną!

WZORCOWE  ŚCIEŻKI  DIAGNOSTYCZNE  I  SCENARIUSZE  TERAPEUTYCZNE  do
wykorzystania  we własnej  pracy z dziećmi z autyzmem -  otrzymasz  PAKIET MATERIAŁÓW,
które usprawnią proces diagnostyczny oraz komplet narzędzi do prowadzenia terapii, dzięki którym
Twoja praca będzie jeszcze bardziej efektywna.

BIEŻĄCE  KONSULTACJE  Z  EKSPERTAMI,  którzy  podejmą  takie  wątki,  jak  farmakologia,
aspekty neurologiczne,  genetyczne,  immunologiczne  czy behawioralne  -  dzięki  temu w trakcie
kursu i po nim, będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.

Bazę tematyczną i wykaz literatury uwzględniający najnowsze WYNIKI BADAŃ DOTYCZĄCE
ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU - dzięki temu na bieżąco będziecie poszerzali swoje
kompetencje zawodowe.

Każdy z Państwa otrzyma CERTYFIKAT UCZESTNICTWA.

PROGRAM AKADEMII

Szkolenie nr 1.
Data: 27 kwietnia 2017



Diagnoza autyzmu z punktu widzenia logopedy

     *  JAK  ROZPOZNAĆ  WCZESNE  OBJAWY  AUTYZMU  W  ODNIESIENIU  DO
PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU MOWY DZIECKA?
     *  AUTYZM A ZABURZENIA KOMUNIKACJI -  co  powinno być  alarmujące  z  punktu
widzenia logopedy?
     * Jak zaplanować LOGOPEDYCZNY PROCES DIAGNOSTYCZNY i we współpracy z jakimi
innymi specjalistami podejmować się diagnozy?
     * WYWIAD DIAGNOSTYCZNY - jak zdobyć cenne informacje potrzebne do diagnozy?
     *  OBSERWACJA DIAGNOSTYCZNA -  analiza  zachowania  dziecka  w  jego  naturalnym
środowisku - na co zwracać uwagę?
     * DIAGNOZA RÓŻNICOWA - jeśli nie autyzm, to co? Autyzm a Zespół Aspergera, autyzm a
autyzm atypowy.
     * Jak wspomagać rozwój mowy poprzez wykorzystanie elementów METODY TERAPII RĘKI?
* Jak wykorzystywać ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI z osobami z autyzmem?

Szkolenie nr 2.
Data: 25 maja 2017

Diagnoza autyzmu w praktyce psychologa

     * Jakie zachowania dziecka mogą świadczyć o występowaniu autyzmu?
     * AUTYZM A ZABURZENIA INTERAKCJI SPOŁECZNYCH
     * Jak zaplanować PROCES DIAGNOSTYCZNY w praktyce psychologicznej?
     * WYWIAD DIAGNOSTYCZNY - jakie informacje są konieczne do postawienia diagnozy?
     *  OBSERWACJA DIAGNOSTYCZNA -  analiza  zachowania  dziecka  w  jego  naturalnym
środowisku - na co zwracać uwagę?
     *  Jak przeprowadzać testy określające  poziom funkcjonowania  intelektualnego  u  dzieci  z
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi?
     * Zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju u dzieci autystycznych - jak w praktyce pracować z
dzieckiem?
* ZA POMOCĄ JAKICH METOD TERAPEUTYCZNYCH WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA
AUTYSTYCZNEGO? – TERAPIA BEHAWIORALNA osób ze spektrum autyzmu

Szkolenie nr 3.
Data: 22 czerwca 2017 r.

Diagnoza autyzmu - lekarz psychiatra

     * HIPOTEZY I NAJNOWSZE DONIESIENIA NAUKOWE (m.in. raport National Academies
of  Science,  informacje  dotyczące  urazów  środowiskowych,m  dane  kliniczne  dot.  infekcji
wirusowych) dotyczące przyczyn powstawania autyzmu - z czego może się wziąć i co w rozwoju
dziecka powinno być alarmujące, autyzm a czynniki genetyczne i środowiskowe.
     * Jak zaplanować PROCES DIAGNOZY I JAKIE INFORMACJE NA TEMAT DZIECKA
POWINIEN PRZEKAZAĆ RODZICOM LEKARZ PSYCHIATRA?
     * WYWIAD DIAGNOSTYCZNY - jakie informacje są niezbędne do diagnozy?
     * OBSERWACJA DZIECKA Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHIATRY - jakie zachowania
dziecka powinny być alarmujące?
     * Poradnictwo genetyczne w diagnozie psychiatrycznej
     * AUTYZM A ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE -  tiki, zespół Gilles de la Tourette'a



 Szkolenie nr 4
Data: 27 lipca 2017 r.

         Diagnoza autyzmu z punktu widzenia pedagoga specjalnego

     * AUTYZM A ZACHOWANIA OBJAWIAJĄCE SIĘ STEREOTYPOWĄ AKTYWNOŚCIĄ -
specyficzna zabawa i schematy funkcjonowania dziecka autystycznego
     * Autyzm a nieharmonijny rozwój poznawczy, nietypowe zachowania ruchowe, specyficzne
wymagania sensoryczne.
     * Jak zaplanować PROCES I WYWIAD DIAGNOSTYCZNY - jakie informacje są konieczne
do postawienia diagnozy?
     *  OBSERWACJA DIAGNOSTYCZNA -  analiza  zachowania  dziecka  w  jego  naturalnym
środowisku - na co zwracać uwagę?
     *  AUTYZM A ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE –  ZABURZENIA ZACHOWANIA,
zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia napadowe, nadpobudliwość psychoruchowa.
     * Zabawa w terapii małego dziecka z autyzmem.

         DO UDZIAŁU W AKADEMII ZAPRASZAMY:

     * Pedagogów oraz pedagogów specjalnych
     * Psychologów dziecięcych
     * Psychiatrów
     * Logopedów
     * Lekarzy pediatrów, neurologów oraz internistów

Wybrani prelegenci:

EWA MAŁACHOWSKA
Logopeda,  neurologopeda,  logorytmik,  glottodydaktyk;  nauczyciel  dyplomowany,  ekspert  MEN,
posiada  certyfikat  zawodowy  logopedy.  Pracuje  w  Zespole  Szkół  Nr  9  w  Toruniu  oraz  na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze
studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk
Pedagogicznych. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadząc kursy i warsztaty
logopedyczne. Pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów.

DR ANNA WALIGÓRSKA
Psycholog, dyrektor ds. badań i rozwoju Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, adiunkt Uniwersytetu
SWPS, członek Komisji ds. Autyzmu PTP, członek Autism-Europe.Specjalizuje się w diagnostyce i
terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu; ostatnie działania to m.in. uczestnictwo w polskiej
walidacji  ADOS-2,  współwprowadzenie  do  Polski\  testu  STAT (Screening  Test  for  Autism  in
Toddlers, Stone, 2008) i modelu NPDC. Certyfikowana diagnostka ADOS-2 i STAT, certyfikowana
trenerka  APERS  (model  NPDC).Łączy  pracę  naukową  i  badawczą  z  działalnością  kliniczną.
Współtworzy w oparciu o badania naukowe i doświadczenie kliniczne rozwojowo-behawioralny
program  terapii  w  Centrum  Terapii  Autyzmu  SOTIS.  Specjalizuje  się  w  terapeutycznych  i
komunikacyjnych  funkcjach  przekazu  wizualnego  (szczególnie  związanych  z  narracją),
współtwórczyni  treningu  rozwijającego  myślenie  narracyjne  dla  osób  z  Zespołem  Aspergera.
Autorka publikacji nt. skuteczności oddziaływań terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu (w
tym z zastosowaniem nowych technologii).



KOSZT UCZESTNICTWA:
Koszt uczestnictwa w Certyfikowanej Akademii Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu
wynosi 249 ZŁ NETTO ZA MODUŁ (łącznie 996 zł netto za całą akademię).

Koszt obejmuje:
     *  4  szkolenia  online  w  oparciu  o  analizy  przypadków  przedstawione  przez  wybitnych
specjalistów
     *  Pakiet  materiałów,  które  usprawnią  proces  diagnostyczny  oraz  komplet  narzędzi  do
prowadzenia terapii
     * Bieżące konsultacje z ekspertami
     * Certyfikat Uczestnictwa

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział
VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

szkolenia.e-forum.pl 
Kontakt:
Sylwia Smyl
Menedżer Szkoleń Biznesowych
tel. (61) 66 55 714
sylwia.smyl@forum-media.pl


