Тема на обучението: КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗАТА
Анотация:
Обучението цели да обърне внимание на особеностите във
функционирането на детето с аутизъм; да насочи родителите към кого да се обърнат в
зависимост от приоритетите в дадения момент (ясли, детски градини, центрове,
училища, медицински специалисти – зъболекари, лекари); да ги запознае с начините на
функциониране на семейство, в което има аутистично дете; да ги ориентира в
трудностите и търсенето на отговор на важните за момента въпроси; да ги подкрепи в
работата с децата и да създаде една по-ясна и разбираема картина на аутизма като цяло.
Дати на провеждане: 22 – 23.05.2010 г.
Краен срок за записване: 14.05.2010 г
Участници: родители на деца с разстройство от аутистичния спектър
Формат: група от 15 – 20 участника, работа в малки и голяма група, мултимедия,
интерактивни игри
Обучителен екип: Анна Манолева – логопед, Петя Петрова – психолог, Росица Савова
– специален педагог
Място на провеждане: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 168
Информация и записване: center@autismbulgaria.com
Обучението е финансирано по проект към БАЛИЗ и участниците не заплащат
такса
Тема на обучението: КАК ДЕТЕТО С АУТИЗЪМ ВЪЗПРИЕМА ЗАОБИКАЛЯЩИЯ
ГО СВЯТ
Анотация: Често родителите не могат да си обяснят необичайните действия и реакции
на детето си в определени ситуации, внезапната промяна в поведението му, желанието
му да избягва определени места, хора или дейности. Обучението цели да подпомогне
родителите в разбирането на причините за това, да развие наблюдателността им и така
да повиши толерантността им към специфичното поведение на детето.
Правилното преработване на сетивната информация е базисна за цялостното
функциониране на човека – учене, взаимодействие и комуникация, планиране и
организиране на движенията на тялото и др. Макар и това да не е задължително
проявление на аутизма, при децата с такова разстройство често се наблюдават
особености в преработката на сетивната информация. Могат да реагират твърде бурно
на нормални и поносими за нас звуци, светлини или телесни усещания и обратното – да
не реагират на болка, да се въртят и скачат непрекъснато поради огромна нужда от
движение.
Обучението има за цел да запознае родителите с особеностите в начина, по
който детето с аутизъм преработва сетивна информация, и така да им помогне да си
обяснят странното му поведение в различни ситуации. Ще бъдат обсъдени конкретни
идеи за преодоляване на затрудненията на детето във възприемането на стимулите от
средата.
Дати на провеждане: 05 – 06.06.2010 г.
Краен срок за записване: 28.05.2010
Участници: родители на деца с разстройство от аутистичния спектър

Формат: група от 15 - 20 участника, работа в малки и голяма група, мултимедия,
интерактивни игри
Обучителен екип: Ваня Николова – психолог, Верослава Александрова – психолог,
Руска Марковска – трудотерапевт
Място на провеждане: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 168
Информация и записване: center@autismbulgaria.com
Обучението е финансирано по проект към БАЛИЗ и участниците не заплащат
такса

Тема на обучението: КАК СЕ РАЗВИВАТ УМЕНИЯТА НА ДЕТЕТО С АУТИЗЪМ
Анотация: Обучението е насочено към родители на деца с аутизъм и цели да представи
в структуриран вид отделните етапи, през които то преминава в развитието си. Ще
бъдат предложени стратегии за формиране на отделните умения и как детето да бъде
подпомогнато в процеса на овладяването им.
Дати на провеждане: 19 – 20.06.2010 г.
Краен срок за записване: 11.06.2010 г.
Участници: родители на деца с разстройство от аутистичния спектър
Формат: група от 15 – 20 участника, работа в малки и голяма група, мултимедия,
интерактивни игри
Обучителен екип: Петя Петрова – психолог, Анна Манолева – логопед, Милена
Узунова – специален педагог
Място на провеждане: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 168
Информация и записване: center@autismbulgaria.com

Обучението е финансирано по проект към БАЛИЗ и участниците не заплащат
такса

Тема на обучението: ПОВЕДЕНИЕ И ИГРА
Анотация: Обучението цели да обясни някои специфични черти на функционирането
на децата от аутистичния спектър като натрапчиво повтарящите се движения,
самостимулирането, гневните изблици, агресивното и автоагресивно поведение;
насочено е към активизиране на “детективските” умения на родителите в разгадаването
на поведението на децата им; води до идеи за структуриране по нов начин на
пространството и времето на детето; до въвеждането на правила, които да направят
детето с аутизъм равноправен член на семейството.
Дати на провеждане: 03 – 04.07.2010 г.
Краен срок за записване: 25.06.2010 г.
Участници: родители на деца с разстройство от аутистичния спектър

Формат: група от 15 - 20 участника, работа в малки и голяма група, мултимедия,
интерактивни игри
Обучителен екип: Ваня Николова – психолог, Верослава Александрова – психолог,
Мария Станчева – специален педагог, Милена Узунова – специален педагог
Място на провеждане: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 16
Информация и записване: center@autismbulgaria.com
Обучението е финансирано по проект към БАЛИЗ и участниците не заплащат
такса

Тема на обучението: КОГАТО ДЕТЕТО С АУТИЗЪМ ТРЪГВА НА УЧИЛИЩЕ
ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА...
Анотация: Обучението е насочено към родители, които имат интерес към
интеграцията на детето с аутизъм в масово училище и детска градина. Цели да
подготви родителите в разбирането на поведението на децата в училищна среда, да
обясни понякога неразбираемите им действия, да даде възможност на родителя
убедително да настоява за това, детето му да получава равни права и възможности
заедно с другите деца.
Дати на провеждане: 31.07 – 01.08.2010 г.
Краен срок за записване: 23.07.2010 г.
Участници: родители на деца с разстройство от аутистичния спектър
Формат: група от 15 участника, работа в малки и голяма група, мултимедия,
интерактивни игри
Обучителен екип: Мария Станчева – специален педагог, Руска Марковска –
трудотерапевт, Росица Савова – специален педагог
Място на провеждане: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” 168
Информация и записване: center@autismbulgaria.com
Обучението е финансирано по проект към БАЛИЗ и участниците не заплащат
такса

