
  

 

SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE 

Trening  Umiejętności Społecznych (TUS) 
 

➢ Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, terapeutów, 

logopedów, socjoterapeutów, oligofrenopedagogów. 

Szkolenie dotyczy skutecznej metody terapeutycznej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, w tym dzieci i młodzieży z autyzmem 

Szkolenie prowadzone jest głównie warsztatowo czyli  praktycznie, tak aby metody wypracowane w 

trakcie zajęć przenieść od razu na grunt zawodowy. Organizatorzy zapewniają komplet materiałów 

szkoleniowych w tym NIEZBĘDNIK, każdego trenera obecnego/przyszłego będący zbiorem kreatywnych 

technik i ćwiczeń do zastosowania w grupie dzieci i młodzieży. 

Trener: psycholog, socjoterapeuta, trener, pedagog specjalny. 

➢ Korzyści ze szkolenia: 

• Zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat 

ukończenia szkolenia zgodny ze standardami MEN. 

• Materiały szkoleniowe - wszyscy uczestnicy otrzymują tak zwany „niezbędnik” do prowadzenia 

zajęć z treningu umiejętności społecznych. 

• Interaktywny, warsztatowy  charakter zajęć. 

• Oszczędność czasu -szkolenie w pobliżu miejsca zamieszkania. 

 

➢ Informacje organizacyjne: 

 

Termin szkolenia: 6.03.2020 r., piątek, godz. 16.30-20.00 

7.03.2020 r., sobota, godz. 8.30-17.00 

Czas trwania szkolenia: 16 h dydaktycznych 

Miejsce szkolenia:  Wydz. Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach, 

Ul. Piłsudskiego 34 

Koszt szkolenia: 585 zł/ osoba,  

Płatne na konto: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544 

Ilość uczestników  do 25 osób UWAGA: liczba miejsc ograniczona - decyduje 

kolejność zgłoszeń  



  

 

Kontrakt/zgłoszenia Adres: ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice, I piętro, pok. 201 

tel.                91 38 77 098 

e-mail:          gryfice@zpsb.pl 

 

 

➢ Zakres tematyczny szkolenia: 

 

1. Trening Umiejętności Społecznych - wprowadzenie w tematykę i problematykę. 

2. Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych u dzieci 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym dzieci/młodzieży z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu. 

3. Trudne zachowania uczestników TUS .   

4. Zaprezentowanie zasadniczych technik i metod pracy wykorzystywanych podczas zajęć TUS dla 

dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

5. Grupy terapeutyczne TUS dla osób z autyzmem w różnym wieku - przykładowe scenariusze 

zajęć. 

6. Ćwiczenia w prowadzeniu zajęć TUS (układanie scenariuszy zajęć w podgrupach, 

przygotowywanie pomocy do prowadzenia zajęć, opracowywanie planu pracy z grupą, 

ewaluacja). 

7. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu. 

8. Prezentacja materiałów filmowych, dydaktycznych i terapeutycznych dotyczących Treningu 

Umiejętności Społecznych. 
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