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XI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE 

"15 lat IWRD. Terapia osób z autyzmem - model 

dr Krantz i dr McClannahan w badaniach i praktyce" 

 

 

Efekty terapii w IWRD – badania własne 

dr Anna Budzińska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka 

Badania wykazały, że dzieci otrzymujące wczesną i intensywną terapię opartą o metodę 

stosowanej analizy zachowania uzyskały lepsze wyniki w standardowych testach IQ, języka 

i funkcjonowania adaptacyjnego w porównaniu z dziećmi otrzymującymi inne rodzaje terapii 

(Smith, Groen i Wynn, 2000; Cohen, Amerine-Dickens i Smith, 2006 ; Eikeseth, Smith, Jahr, 

& Eldevik, 2002, 2007; Howard, Sparkman, Cohen, Green i Stanislaw, 2005; Remington i in., 

2007; Grindle i in., 2012). Podczas wykładu przedstawimy efekty osiągnięte po 14 miesiącach 

przez dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 6 lat, które uczestniczyły w intensywnej  terapii 

opartej na metodzie SAZ prowadzonej w IWRD . Pokażemy wyniki testów (PEP-R 

i Vineland-II), które były wykonywane tuż przed rozpoczęciem terapii i po 14 miesiącach 

prowadzenia oddziaływań. Zaprezentujemy zastosowanie  technik uczenia w rozwijaniu 

zachowań deficytowych.  

 

Anna Budzińska - doktor nauk humanistycznych,  psycholog, twórca i dyrektor Instytutu 

Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, placówki będącej repliką PCDI w USA, która  

od 2005 roku zajmuje się wszechstronną pomocą osobom z autyzmem i ich rodzinom, uczy  

i szkoli specjalistów z kraju i Europy, współautorka platformy edukacyjnej „Kwadrans dla 

terapii”, wykładowca akademicki, wykłada na studiach dziennych i podyplomowych na UG 

i GUMED, autorka wielu artykułów naukowych oraz publikacji praktycznych 

wspomagających pracę terapeutów, uczestniczyła i prezentowała wyniki własnych badań na 

wielu konferencjach w Polsce, Europie i w USA 

 

 

Metoda skryptów i ich wycofywania - przegląd badań dr Krantz 

i dr McClannahan 

Iwona Ruta-Sominka, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka 

Dr Particia Krantz i dr Lynn McClannahan, przez ponad 30 lat kierowały Princeton Child 

Development Institute w USA, gdzie prowadziły badania naukowe i stworzyły model terapii 

dla osób z autyzmem, oparty na zasadach stosowanej analizy zachowania, doceniany na 

całym świecie.  Metoda skryptów i ich wycofywania została przez nie opisania pierwszy raz 
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w 1993 roku, a wyniki prowadzonych w kolejnych latach badań potwierdzały skuteczność tej 

metody w uczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem zachowań werbalnych 

i inicjowania interakcji z innymi osobami. W 2016 roku IWRD wydało przetłumaczoną na 

język polski książkę ich autorstwa: „Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. 

Metoda skryptów i ich wycofywania”. W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną wyniki 

badań naukowych dotyczących metody skryptów, a także omówiony zostanie sposób 

wykorzystywania ich w codziennej terapii dzieci z autyzmem. 

 

Iwona Ruta-Sominka - pedagog specjalny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem 

w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu według zasad Stosowanej Analizy 

Zachowania. Współtwórca i wicedyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka 

w Gdańsku. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego "Wczesne 

wspomaganie, edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Stosowana Analiza 

Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych”.  Prowadzi szkolenia i superwizje 

w placówkach edukacyjnych w kraju i za granicą. Autorka artykułów naukowych,  

prezentowała model terapii IWRD na wielu konferencjach w Polsce, Europie i w USA 

 

 

Uczenie dzieci z autyzmem proszenia o brakujący przedmiot 

Marta Wójcik, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka 

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym charakteryzującym się deficytami w sferze zachowań 

społecznych oraz występowaniem nieprawidłowych, ograniczonych wzorców zachowań. 

Poważne zaburzenia dotyczą rozwoju umiejętności mówienia i komunikowania się. 

Skuteczność terapii behawioralnej w uczeniu mowy została udowodniona w licznych 

badaniach (np. Lovaas, 1987, Eikeseth, Smith, Jahr, Eldevik, 2002, Fenske, Zelenski, Krantz,  

McClannahan, 1985; Harris, Handleman, Gordon, Krostoff, Fuentes, 1991; Andersen, Avery, 

DiPietro, Edwards, Christian, 1987, Brinbrauer, Leach, 1993, Smith, Groen, Wynne, 2000, 

Weiss, 1999, Howard i in., 2004). 

Podczas wystąpienia zaprezentuję badanie wykorzystujące techniki behawioralne takie jak 

skrypty, plany aktywności i podpowiedzi manualne oraz strategię przerywania łańcucha 

zachowań i trening wystarczającej liczby przykładów w uczeniu dzieci z autyzmem 

umiejętności proszenia o brakujący przedmiot. Badania pokazały, że dzięki zastosowaniu 

technik stosowanej analizy zachowania uczniowie nabyli umiejętność proszenia o brakujący 

przedmiot w różnych sytuacjach dotyczących umiejętności szkolnych, samodzielności 

i zabawy. Ponadto umiejętność ta została zgeneralizowana na inne osoby i utrzymała się 

w czasie po zakończeniu procesu uczenia. 
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Marta Wójcik - psycholog, superwizor w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka, 

dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli IWRD. Z Fundacją IWRD 

związana od początku jej działalności. Wykładowca na studiach podyplomowych 

Uniwersytetu Gdańskiego "Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami 

rozwoju” oraz „Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych”. 

Prowadzi szkolenia i superwizje z zakresu stosowanej analizy zachowania dla nauczycieli 

i terapeutów na terenie całego kraju. Autorka wielu artykułów naukowych, doktorantka 

OsloMet Univeristy. 

 

 

Uczenie dzieci z autyzmem inicjowania interakcji z rówieśnikami w różnych 

sytuacjach dnia codziennego w przedszkolu 

Katarzyna Hamerlak , Anna Młynarczyk, Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji 

Czas Dzieciństwa  w Warszawie   

Jedną z podstawowych cech autyzmu jest poważny deficyt we wzajemnych interakcjach 

społecznych. Nauczyciele osób z autyzmem ciągle szukają sposobów generalizacji przez 

swoich uczniów nowo nabytych umiejętności językowych na osoby, miejsca oraz zachęcają 

ich do spontanicznych wypowiedzi i inicjowania oraz kontynuowania rozmowy. Podczas 

wystąpienia zaprezentujemy zastosowanie metody skryptów i ich wycofywania u 3,5 letniej 

dziewczynki z autyzmem. Metodę tę będziemy stosowały podczas uczenia inicjowania 

kontaktu z rówieśnikami w różnych sytuacjach dnia codziennego w środowisku 

przedszkolnym. Dzięki dokładnym pomiarom umiejętności interakcji werbalnych 

kierowanych do kolegi czy koleżanki będziemy chciały pokazać jak  następuje wzrost 

wypowiedzi bez skryptu oraz ile pojawi się wypowiedzi ze skryptem. Pokazane zostaną dane 

z przebiegu uczenia (wykresy) oraz materiał filmowy obrazujący stosowanie tej techniki. 

 

Katarzyna Hamerlak  - oligofrenopedagog, psycholog w Społecznym Przedszkolu 

Integracyjnym Fundacji CZAS DZIECINSTWA  w Warszawie.  Od 2020 r wicedyrektor 

Przedszkola. Autorka publikacji na temat terapii behawioralnej. Koordynuje terapię 

behawioralną w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. 

Anna Młynarczyk - pedagog specjalny z zakresu wczesnej interwencji i terapii 

pedagogicznej.  Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB.  Autorka publikacji na temat 

edukacji przedszkolnej i terapii behawioralnej. Współtworzy szkolenia dla rodziców, 

studentów z zakresu stosowanej analizy zachowania. Nauczyciel-terapeuta, prowadzi terapię 

behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi badania 

przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń komunikacyjnych i społecznych 

u małych dzieci w Przedszkolu i w Punkcie Konsultacyjnym. Z Przedszkolem Fundacji Czas 

dzieciństwa związana od 2010r. 
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Wykorzystanie metody skryptów podczas zabaw w grupie rówieśniczej 

Anna Piętka, Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w SOSW  w Poznaniu 

Skuteczność metody skryptów i ich wycofywania została wielokrotnie udowodniona w 

badaniach naukowych (Krantz & McClannahan, 1993; Krantz & McClannahan, 1998; Krantz 

& McClannahan, 2005). Można ją wykorzystywać z powodzeniem niezależnie od stopnia 

rozwoju mowy werbalnej. W wystąpieniu przedstawimy zastosowanie metody skryptów 

w uczeniu konwersacji rówieśniczych dzieci z autyzmem.    

 

Anna Piętka - pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego. 

Od 2006 nauczyciel-terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem 

w  SOSW  w Poznaniu. Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem oraz 

certyfikat zawodowy logopedy przyznany przez Polski Związek Logopedów.  Od 2014r pełni 

funkcję superwizora w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem. Członek Zarządu 

Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”. Wykładowca 

studiów podyplomowych na WSH. Organizowała szkolenia dla rodziców dzieci Przedszkola 

dla Dzieci z Autyzmem na temat zasad pracy z małym dzieckiem z autyzmem.  

 

 

Plany Aktywności - definicje oraz przegląd badań dr Krantz 

i dr McClannahan 

Anna Lubomirska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka 

Jak zbudować model z Lego, złożyć stolik, czy upiec tort czekoladowy? Sam widok auta 

z klocków, złożonego stolika,  czy pięknego tortu nie jest wystarczający. Wiemy, jaki efekt 

chcemy osiągnąć, ale jak do niego dojść? Odpowiedzią na to pytanie jest instrukcja czy też 

przepis, pokazujący, jak krok po kroku osiągnąć rezultat, o jaki nam chodzi. Plan aktywności 

to taka właśnie instrukcja, dzięki której każda czynność może zostać rozbita na poszczególne, 

proste etapy, zobrazowane w dostosowany dla dziecka sposób – poprzez obrazki, symbole, 

bądź napisy. Dzięki tej technice możemy uczyć samodzielności, zabawy, dokonywania 

wyboru, nawiązywania interakcji z otoczeniem i szeregu innych umiejętności. Ucząc osobę 

z autyzmem posługiwania się planem aktywności, dajemy jej narzędzie, z którego będzie 

mogła korzystać przez całe życie. Autorki tej metody, Patricia Krantz i Lynn McClannahan, 

opisały ją szeroko w przetłumaczonej na język polski książce „Plany aktywności dla dzieci 

z autyzmem”. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane wyniki ich badań naukowych 
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dotyczące skuteczności tej techniki uczenia, a także podstawowe pojęcia oraz zasady  

związane z techniką planów aktywności.  

 

Anna Lubomirska - psycholog, terapeuta i trener w IWRD, superwizor ośrodków 

współpracujących z IWRD. Diagnosta, wykładowca, doktorantka OsloMet University. 

Autorka artykułów dotyczących terapii behawioralnej dzieci z autyzmem; przetłumaczyła na 

język polski „Teaching conversation to children with autism: scripts and script fading” oraz 

częściowo “Activity schedules for children with autism” autorstwa 

P. Krantz i L. McClannahan. 

 

 

Uczenie dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną samodzielnej 

zabawy i spędzania czasu wolnego 

Magdalena Żukowska, Małgorzata Grzybek, Przedszkole Specjalne w PZSiPS 

w Legionowie 

Doświadczenie nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem pokazuje jak bardzo trudną 

umiejętnością jest zabawa i spędzanie czasu wolnego. Nawet te dzieci, które nauczyły się np. 

układania puzzli, układanek czy nawlekania koralików nie potrafią wykorzystać tych 

umiejętności w czasie wolnym. Nie sięgają samodzielnie po zabawki, a w wolnych chwilach 

najchętniej angażują się w autostymulacje lub używają przedmiotów niezgodnie z ich 

przeznaczeniem. Aby nie doprowadzić do sytuacji ciągłej zależności osób z autyzmem od 

obecności i podpowiedzi innych osób wielu terapeutów i rodziców decyduje się na 

wprowadzenie swoim podopiecznym Planów Aktywności. Dziecko podążając za 

fotograficznym lub pisemnym planem aktywności wykonuje samodzielnie ciąg czynności bez 

konieczności instrukcji i podpowiedzi innych osób. Ostatnie lata pracy nauczycieli i rodziców 

z Przedszkola Specjalnego w Legionowie pokazały, że Metoda Planów Aktywności daje 

doskonałe efekty w uczeniu samodzielności w wielu obszarach życia zarówno dzieci 

z autyzmem jak i niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Magdalena Żukowska- oligofrenopedagog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na 

wydziale Nauk Społecznych. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji 

początkowej i reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 20 lat zajmuje się nauczaniem 

i terapią dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Od 2016 roku jest terapeutką 

dzieci z autyzmem w Przedszkolu Specjalnym w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 

Specjalnych w Legionowie – placówką współpracującą z Instytutem Wspomagania Rozwoju 

Dziecka w Gdańsku. 



6 
XI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE 

"15 lat IWRD. Terapia osób z autyzmem - model dr Krantz i dr McClannahan w badaniach i praktyce" 

 

Małgorzata Grzybek oligofrenopedag, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie -

Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła również  studia na 

Akademii Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale Nauk 

Pedagogicznych o specjalności pedagogika korekcyjna. Swoje kwalifikacje zdobyła także 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie na Wydziale Pedagogicznym w zakresie 

Pedagogiki Przedszkolnej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobyła podczas 16 lat pracy 

jako nauczyciel przedszkola. Od 2012 roku pracuje w Przedszkolu Specjalnym w Powiatowym 

zespole Szkół i Placówek specjalnych w Legionowie – placówką współpracującą  z Instytutem 

Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. 

 

 

Zastosowanie planów aktywności w przygotowaniu dziecka z zaburzeniem 

ze spektrum autyzmu do rozpoczęcia nauki w szkole 

Katarzyna Piechowiak, Irena Wojciechowska, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

,,Słoneczny Domek” w Kołobrzegu 

Jedną z deficytowych umiejętności dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jest brak 

samodzielności. Zadaniem przedszkola, jest miedzy innymi, przygotowanie dziecka do 

podjęcia nauki w szkole. Szkoła stawia przed dzieckiem nowe wymagania, nowe zadania, 

których wykonanie, bez wcześniejszego treningu, w przypadku dzieci z autyzmem, 

wymagałoby stałego wsparcia i uwagi  innych osób, oraz mogłoby prowadzić do angażowania 

się w  zachowania niepożądane. Doskonałą techniką, pozwalającą dziecku z zaburzeniem ze 

spektrum autyzmu samodzielnie wykonać wiele czynności,  jest zastosowanie planów 

aktywności, umożliwiających nabycie kompetencji niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku szkolnym. Podczas wykładu zaprezentowane zostanie  

zastosowanie planów aktywności w kształceniu umiejętności wykonywania ciągów czynności 

szkolnych np. podążanie za planem lekcji, samodzielna nauka, spędzanie przerwy.  Zostanie 

przedstawiony  materiał fotograficzny oraz filmowy ilustrujący naukę dzieci w oparciu 

o różne rodzaje planów aktywności, a także wykresy obrazujące stany wyjściowe i krzywe 

uczenia.  

 

Katarzyna Piechowiak – magister pedagogiki o specjalności nauczanie początkowe 

i wychowanie przedszkolne, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta behawioralny. 

W swojej karierze zawodowej zawsze zajmowała się kształceniem dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, pracując na stanowiskach pedagoga specjalnego, nauczyciela 

wspomagającego i nauczyciela-terapeuty. Od 20 lat zajmuje się kształceniem i terapią dzieci 

z całościowym zaburzeniem rozwoju. Inicjatorka i założycielka Oddziału Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem w Kołobrzegu, założyciel i Prezes 
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Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Autyzmem, założyciel, dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego ,,Słoneczny Domek” w Kołobrzegu.                                                                                                                        

Irena Wojciechowska  – magister pedagogiki o specjalności nauczanie początkowe, pedagog 

specjalny, certyfikowany terapeuta behawioralny.  Doświadczenie zawodowe w pracy 

z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdobywała pracując na stanowisku 

nauczyciela w Szkole Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 

nauczyciela wspomagającego, nauczyciela-terapeuty. Od 20 lat zajmuje się kształceniem 

i terapią dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju. Inicjatorka i założycielka Oddziału 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem w Kołobrzegu, założyciel 

i Wiceprezes Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Autyzmem, założyciel 

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego ,,Słoneczny Domek” w Kołobrzegu.         

 

 

Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania dzieci z autyzmem 

i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością 

Aleksandra Lutomierska, Halina Stępień, Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” 

w Toruniu 

Tematem wystąpienia jest ukazanie, w jaki sposób można kształtować u dzieci z autyzmem 

i  u młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością umiejętności samoobsługowe 

i przygotowywać ich do samodzielnego funkcjonowania w ich codziennym środowisku. 

Podczas zajęć odbywających się na terenie Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” wiele 

uwagi poświęca się kształtowaniu samodzielności, umiejętności niezbędnych do codziennego 

funkcjonowania zarówno w przedszkolu, szkole, jak i w najbliższym otoczeniu dzieci 

i młodzieży. Wśród nich można wymienić m.in. umiejętność samodzielnego planowania 

i spędzania czasu wolnego, utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu (np. 

przebieranie pościeli, wycieranie stolików, składanie i układanie ubrań), samodzielnej nauki 

i sprawdzania swojej wiedzy, dbanie o higienę. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane 

przykładowe programy, dostosowane do potrzeb i możliwości podopiecznych placówki. 

Ukazany zostanie również sposób, w jaki dobiera się i opracowuje materiał dydaktyczny, 

a także dobiera się i stosuje system wzmocnień. 

 

Aleksandra Lutomierska – nauczyciel-terapeuta w Centrum Terapii i Edukacji „Mały 

Książę” w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska o specjalności 

nauczycielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe 

w zakresie logopedii, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej 

i wychowania przedszkolnego, a także wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów 

autystycznych. Aleksandra Lutomierska brała udział w licznych kursach oraz szkoleniach 

tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania oraz edukacja przedszkolną 
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i wczesnoszkolną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Jest 

członkiem zespołu nadzorującego przebieg proces terapii w Centrum Terapii i Edukacji 

„Mały Książę” oraz zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi również 

konsultacje w punkcie konsultacyjny działający przy placówce. 

Halina Stępień - wicedyrektor i nauczyciel-terapeuta w Centrum Terapii i Edukacji „Mały 

Książę” w Toruniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalnościach: 

edukacja ustawiczna, rewalidacja osób upośledzonych umysłowo na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej, wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych, 

a także organizacji i zarządzania oświatą.  Jako wicedyrektor sprawuje  nadzór pedagogiczny 

w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”. Halin Stępień brała udział w licznych kursach 

oraz szkoleniach tematycznie związanych ze Stosowaną Analizą Zachowania oraz edukacją 

przedszkolną i wczesnoszkolną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz 

nauczycieli. 

 

 

Utrzymanie w czasie umiejętności szkolnych opanowanych  z wykorzystaniem 

planów aktywności  -  nauka zdalna 

Żaneta Diks, SOSW w Żukowie 

Głównym celem badań przeprowadzonych w SOSW w Żukowie było sprawdzenie 

skuteczności w zdobywaniu nowych umiejętności przez uczniów z autyzmem za pomocą 

planów aktywności. Uczyliśmy naszych uczniów umiejętności szkolnych: rysowanie, 

rysowanie w programie Paint oraz wysyłanie maila. Uczniowie zdobyli powyższe 

umiejętności w różnym tempie, nauka odbyła się w lutym 2020 roku. Sprawdziliśmy 

utrzymanie się umiejętności po okresie nauki zdalnej w lutym 2021 roku. 

 

Żaneta Diks - oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej. Od 18 lat 

pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żukowie jest wychowawcą w klasie 

dzieci z autyzmem prowadzoną stosowana analizą zachowania pod superwizją Instytutu 

Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Prowadzi zajęcia  TUS z uczniami z autyzmem 

i niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym oraz lekkim. 
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Kontakt: 

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka 

e-mail: sympozjum@iwrd.pl 

www.iwrd.pl 

www.facebook.com/iwrdpl 

  

Platforma edukacyjna dla rodziców, nauczycieli, psychologów, logopedów, studentów 

www.kwadransdlaterapii.pl 

 

mailto:sympozjum@iwrd.pl
http://www.iwrd.pl/
http://www.facebook.com/iwrdpl
http://www.kwadransdlaterapii.pl/

