
 

"Rozwijanie kompetencji planowania  

i organizacji czasu u osób z zespołem Aspergera?" 
 

Celem szkolenia jest przybliżenie wiedzy na temat rozwijania umiejętności planowania u osób z zespołem 

Aspergera, oraz samodzielnej organizacji czasu swoich działań. Większość osób z zespołem Aspergera 

przejawia trudności w adekwatnym doborze i umiejscowieniu w czasie własnych aktywności. Plany, linie 

czasu, łańcuchy czynności - to podstawowe narzędzia, które znacząco wzmacniają osoby z ZA w codziennych 

aktywnościach. Pokazują im kiedy i w jakim czasie dnia należy wykonywać obowiązki, a kiedy jest czas na 

zabawę i odpoczynek. Wskazują adekwatną kolejność działań codziennych, oraz pokazują jak można 

planować swoją ścieżkę naukową/zawodową. Wystarczy to tylko dobrze zaplanować. 

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów i nauczycieli z placówek edukacyjnych, 

profesjonalistów, studentów oraz rodziców.  

Jednodniowe szkolenie obejmuje takie tematy, jak:  

 zasady tworzenia planów  

 plany dla dzieci/dorosłych 

 ciągi czynności - jak? kiedy? z kim? 

 praktyka budowania planów krótko i długo terminowych 

 

Szkolenie prowadzi dr Anna Waligórska (Kieruje Centrum Badawczym SOTIS, wykłada w Szkole Wyższej 

Psychologii Społecznej), oraz mgr Marcin Bonaszewski (Kierownik Terapii Osób z Zespołem Aspergera 

CT SOTIS). 

 

Termin szkolenia: 14 luty 2015 roku, godz. 9:00 – 16:00 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Czarnieckiego 27B 

 

Koszt szkolenia specjalistycznego - oferta specjalna 

Wpłaty dokonywane do dnia 11 lutego 2015 r.: 

260 zł (cena poza ofertą specjalną 320zł) 
 

Wpłaty dokonywane po dniu 11 lutego 2015 r.: 

320 zł (cena poza ofertą specjalną 380zł) 
 

Wpłaty dokonywane w dniu szkolenia 

350 zł (cena poza ofertą specjalną 410zł) 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: 56 1090 1030 0000 0001 1447 6169 

 

Tytuł wpłaty: „Rozwijanie kompetencji planowania 14 lutego 2015 r..” 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 12 lutego 2015 r. zwroty opłat nie przysługują.  

 

Zapisy, kontakt i rezerwacja miejsc 

Przyjmowane telefonicznie i drogą e-mail: 

tel.: 22 638 37 57 lub 691 522 433 

e-mail: biuro_za@sotis.pl 

http://www.sotis.pl/zespol/zespol.html#AW
http://www.sotis.pl/zespol/zespol.html#MW

