Seminarium naukowe

„Analiza behawioralna stosowana
szansą terapii dziecka z autyzmem i innymi
zaburzeniami rozwojowymi”
Dolnośląska

Szkoła

Wyższa

we

Wrocławiu,

Polskie

Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej oraz Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w seminarium
naukowym wpisującym się w obchody Europejskiego Tygodnia
Autyzmu.

Seminarium

dotyczyć

będzie

zastosowania

terapii

behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami
rozwojowymi. Całodniowe seminarium

prowadzone będzie przez

terapeutów

Terapii

Polskiego

Stowarzyszenia

Behawioralnej

z

Krakowa, pracujących na co dzień w ośrodku pomocy dzieciom i
rodzinie http://www.pstb.org/. Uczestnicy dostaną certyfikat udziału.
Seminarium

przeznaczone

jest

dla

rodziców,

nauczycieli,

terapeutów i studentów, którzy zainteresowani są zastosowaniem
terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi
zaburzeniami rozwojowymi.
Seminarium odbędzie się dnia 3.12.2010. (piątek) w centrum
konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przy ul.
Strzegomskiej 55, w godz. 9.00 – 16.30.
Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 50 zł

Informacje organizacyjne:
Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – Instytut
Pedagogiki Specjalnej, Polskie Stowarzyszanie Terapii Behawioralnej
w Krakowie, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Czas

i

miejsce:

03.12.2010.

Dolnośląska

Szkoła

Wyższa

we

Wrocławiu – rejestracja Uczestników rozpocznie się o godzinie 8.30;
seminarium rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 16.30.
Zgłoszenia:

prosimy

przesyłać

elektronicznie

na

adres:

warsztatydsw2009@gmail.com do dnia 30.11.2010. W zgłoszeniu
na

adres mailowy

proszę

umieścić

następującą

informację:

Upoważniam DSW do wystawienia faktury VAT za udział w seminarium, pt. „ABA
szansą terapii dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi”

bez

podpisu odbiorcy.

Koszt uczestnictwa: 50 zł.
Wpłaty: nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. XIII O/Wrocław
33 1090 2402 0000 0006 1001 1564 z dopiskiem seminarium ABA.
UWAGA na wpłaty dokonane przelewem na konto! DSW wystawia po
otrzymaniu wpłaty fakturę VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
fakturę wystawiamy tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję
dokonującą wpłaty na konto.
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