
 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO 
W POLKOWICACH 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 746 – 15 – 70,  
e-mail: podm@polkowice.edu.pl, http://www.polkowice.edu.pl 

 
 

 
 
 
 

KOD FORMY: 
DM.38.22.23 

„TESTY, BILANSE, DIAGNOZY…” – PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI 
EWALUACYJNYCH W PRACY Z DZIECKIEM Z ORZECZENIEM DO KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO. 

 

Adresat szkolenia: nauczyciele pracujący z dziećmi/uczniami niepełnosprawnymi. 
 

Program:  
1. Ewaluacja jako proces zbierania i analizowania informacji o stopniu  zrealizowanych działań               

i uzyskanych efektach.  
2. Ewaluacja jako weryfikacja postawionych celów oraz stosowanych form i metod pracy.  

 
Cel szkolenia: 
Doskonalenie umiejętności dokonywania ewaluacji procesu pracy z dzieckiem/ uczniem  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  w celu optymalizowania przebiegu tego procesu 
oraz w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy z dzieckiem/uczniem.  
 
Edukator: Izabela Sokołowska-Zatorska 
- nauczycielka dyplomowana w szkole specjalnej z  30 – letnim doświadczeniem (praca z uczniem  

z autyzmem, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, z uczniem niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  

z niepełnosprawnością sprzężoną, nauczyciel  w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim); od 01.09.2014 na stanowisku dyrektora 

szkół dla uczniów z autyzmem 

- nauczyciel akademicki 

- współautorka innowacyjnego programu dotyczącego zmian organizacji pracy w szkole podstawowej 

dla uczniów z autyzmem realizowanego w SP Nr 102  w latach 1998-2014 

-  autorka (część merytoryczna) - projektu ScaleUp, który ma na celu wykorzystanie wirtualnej rzeczy-

wistości (Virtual Reality) do symulacji perspektywy odbierania świata zewnętrznego u osób ze spek-

trum autyzmu „Symulacje zaburzeń sensorycznych u osób ze spektrum autyzmu”  

- autorka programów i realizatorka szkoleń dla nauczycieli województwa dolnośląskiego pracujących z 

dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu  

- certyfikowany terapeuta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej 

- certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
 
Wymiar godzin: 
 3 godziny  dydaktyczne 
 
 
Forma: 
Webinarium  
Link do szkolenia zostanie przesłany na wskazany w zgłoszeniu adres 
mailowy 

 
 
 

 
 

Prowadzący:  
Izabela Sokołowska-Zatorska 
Organizator: 
Justyna Marszałek  
doradca metodyczny 

 
Termin i miejsce realizacji:  
12.01.2023  16:00  
aplikacja TEAMS 

 
ZAPISY: 
do dnia 10.01.2023 
na podstawie formularza 
zgłoszeniowego przesłanego 
na adres: 
podm@polkowice.edu.pl 
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