
Wsparcie dla nauczycieli 
i terapeutów 
pracujących z dziećmi 
ze spektrum autyzmu

Tablet  
w zestawie.

DWIE 
DRUKOWANE 
PUBLIKACJE  
W ZESTAWIE: 

Scenariusze zajęć 
i Przewodnik 
metodyczny.

Licencja umożliwiająca pracę  
na 2 urządzeniach w tym samym czasie 
(komputer i tablet)
w zależności od preferencji dziecka lub wyposażenia placówki

Dostosowanie widoków, dźwięków 
i funkcjonalności do potrzeb dziecka

Koncepcja programu zgodna z triadą 
zaburzeń, diagnozowaną u dzieci 
ze spektrum autyzmu 

WYRÓB MEDYCZNY

Rozpoznawanie  
emocji  

Rozwój kompetencji 
komunikacyjnych

Funkcjonowanie 
społeczne

Program multimedialny NOWOŚĆ!

300 ćwiczeń 
multimedialnych 

i kart pracy 
do wydruku.



Ćwiczenia 
rozpoznawania 

prozodii 
i odczytywania  

znaczenia gestów.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO – NOWOŚĆ

SPEKTRUM AUTYZMU PRO
Zestaw ćwiczeń multimedialnych uczy dzieci funkcjonowania społecznego, skutecznie 
pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych. 
Stanowi wsparcie dla uczniów i pacjentów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich 
dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju 
społeczno-emocjonalnego.

Filmy animowane  
modelujące zachowania 

społeczne, w których 
 dziecko samodzielnie  

decyduje o zakończeniu  
historyjki.

Losowy dobór 
przykładów 

w ćwiczeniach, zmienny 
materiał ilustracyjny 

i układ  
odpowiedzi.

Nauka  
funkcjonowania  

w grupie  
oraz inicjowania  

kontaktów  
społecznych.

Program Kreator komiksów 
do samodzielnego 

projektowania komiksów 
z możliwością  wydruku.

Równoległe działanie programu na dołączonym  
do zestawu tablecie z systemem Android. 



SPEKTRUM AUTYZMU PRO – NOWOŚĆ

Wykorzystanie  
kamerki  

internetowej  
do ćwiczeń.

Interaktywne   
zadania 

samodzielnego 
odtwarzania  

emocji.

Ćwiczenia 
rozpoznawania, 

wyrażania  
i nazywania  

emocji.

300 ćwiczeń multimedialnych 
z funkcją losowania i kart 
pracy do wydruku 

Możliwość dostosowania 
widoku i funkcjonalności 
ćwiczeń do potrzeb dziecka, 
np. zmiana wyglądu poleceń, 
wybór męskiego lub żeńskiego 
głosu lektora.

Do wyboru 6 postaci 
towarzyszących dziecku 
i motywujących do pracy.

monitorem  
interaktywnym

tablicą  
interaktywną 

WSPÓŁPRACA Z:

Program wraz z aplikacją terapeuty działają  
na komputerach stacjonarnych i i laptopach.



 CENA KATALOGOWA 4499 zł brutto

Koncepcja programu odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń. 
Program stymuluje rozwój zaburzonych funkcji niezależnie od stosowanych innych metod terapeutycznych 
(dyrektywnych i niedyrektywnych). 

Aplikacja nauczyciela i terapeuty 
pozwala na:
• śledzenie postępów użytkowników,
• zliczanie prób podjętych 

do ukończenia zadania,
• prowadzenie notatek przez terapeutę,
• rejestrowanie wykonanych zdjęć 

i nagrań,
• generowanie i wydruk raportów, 

notatek, zapisanych materiałów.

Większość dzieci z ASD pozytywnie reaguje na metody nauczania oparte na bodźcach wizualnych. Program multime-
dialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO dzięki swojej formie jest łatwy do zrozumienia – uporządkowany, przejrzysty i prosty. 
Dzięki obrazom, nagraniom dźwiękowym i animowanym filmom jest również atrakcyjny. Jego struktura pozwala na 
szeroko pojętą indywidualizację, która ma ogromne znaczenie w terapii dzieci z ASD.

Ewa Śniegowska, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, współautorka programu

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO wspiera rozwój emo cjonalny 
i  społeczny dziecka. Koncentruje się na ważnych aspektach tego 
obszaru – od ogólnych do bardziej szczegółowych – począwszy 
od prezentacji sytuacji wywołujących określone emocje, aż po ton 
głosu, dzięki któremu można oceniać stan emocjonalny. Program 
jest wielofunkcyjny – korzystający z niego uczeń część ćwiczeń może 
wykonać samo dzielnie, a pozostałe zadania wymagają interakcji 
z   terapeutą. Specjaliści pracujący z tym narzędziem z pewnością 
docenią przemyślany zestaw scenariuszy zajęć, które stanowią 
bogatą bazę pomysłów do pracy.

Magdalena Mętkowska-Walewska, psycholog, autorka 
opinii klinicznej

Zestaw tworzą: program multimedialny, przewodnik metodyczny 
i scenariusze zajęć, 26 filmów instruktażowych, a także tablet 
do odtwarzania ćwiczeń. 

Skontaktuj się z nami, aby zamówić lub dowiedzieć się więcej:

spe@nowaera.pl 

Joanna Baranowska-Smolińska, 608 298 686 

Anna Widerska, 600 382 423

Zobacz inne produkty z serii eduSensus www.nowaera.pl/terapiairozwoj

Bądź na bieżąco www.facebook.com/eduSensus/

Wyrób medyczny Program w pełni offline


