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                                                                                                         Polkowice, dnia 19.10.2017r.
  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz integracyjnych  

 na 
WARSZTATY DOSKONALĄCE 

 

„Edukacja włączająca.  

Praktyczne wskazówki i narzędzia do 

realizowania kształcenia specjalnego  

w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych” 

 

w terminie  14 listopada 2017r. godz. 15:30 – 18.30  
(4 godziny dydaktyczne) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08.11.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
Wskazanie sposobów efektywnej organizacji pracy z uczniem  z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego w szkole/placówce ogólnodostępnej.  
 
Program: 

 Rozpoznawanie potrzeb ucznia wynikających z wieku życia i z jego predyspozycji 

psychomotorycznych. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. 

 Warunki dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie  organizacji procesu 

dydaktycznego. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.  

 Czynniki wpływające na funkcjonowanie ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego w grupie klasowej/przedszkolnej. 
 

Uczestnik:  
Uczestnik szkolenia: 

 uzyska wskazówki do realizowania kształcenia specjalnego, ze zwróceniem uwagi na zmiany 

w prawie oświatowym, 

 ukierunkuje swoje działania w procesie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia 

(wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia) i dostosowania warunków 

nauczania do jego predyspozycji (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – IPET), 

 pozna wybrane metody pracy i narzędzia przydatne do efektywnego indywidualizowania procesu 
dydaktycznego na zajęciach edukacyjnych. 

 
Prowadzący: dr Lidia Sikora - Gabinet Szkoleniowo-Terapeutyczny 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
Wykształcenie:  

Pedagogika specjalna – rewalidacja – Uniwersytet Wrocławski 1985r.  
Studia doktoranckie – Uniwersytet Wrocławski – 2003r.  
Praca doktorska pt.: „Chwalenie się jako forma autoprezentacji dzieci sześcioletnich”  
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Studia podyplomowe:  
Logopedia – WSP Kraków 1994r.  
Wczesna interwencja logopedyczna - DSWE Wrocław 2004r.  
Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej – WOM Opole 2006r.  
Udział w licznych konferencjach, warsztatach i kursach doskonalących z zakresu logopedii i 
terapii pedagogicznej m.in.:  
„Kurs terapii pedagogicznej”  
„Niepowodzenia w uczeniu się matematyki i sposoby ich korygowania”  
„Dziecko z niepełnowartościowym układem nerwowym”  
Warsztaty z kinezjologii edukacyjnej  
„Świat sztuki i zabawy a umiejętności kluczowe”  
„Metody terapii zabawą”  
„Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego”  
„Teoria i diagnoza dysleksji rozwojowej”  
„Dyskalkulia – kompleksowy program wsparcia edukacyjno-terapeutycznego”  
„Wczesna interwencja – wybrane zagadnienia”  
„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 lat”  
„Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych”  
„Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci pięciolet-
nich w osiąganiu gotowości do nauki w szkole”  
„Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”  
„Terapia i diagnoza dysleksji rozwojowej”  
„Lider zespołu problemowego i zadaniowego w procesie budowania szkolnych systemów 
pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”  
„Diagnoza psychopedagogiczna w praktyce, czyli jak patrzeć na dziecko, by optymalnie kon-
struować program jego terapii”  
„Opracowanie dokumentów dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako efekt pracy 
zespołu”  

       Cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji 
Publikacje:  

„O terapii logopedycznej pacjentki z afazją sensoryczno-motoryczną. Opis przypadku”.  
„Logopedia” 27/2000  
„Analiza aktów chwalenia się w wypowiedziach dzieci sześcioletnich”.  
„Poradnik Językowy” 9/2001  

Kompetencje i umiejętności:  
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:  

 logopedia – zaburzenia mowy: diagnoza i terapia;  

 wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami psychomoto-
rycznymi;  

 indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

 specyficzne trudności w nauce – dysleksja rozwojowa i dyskalkulia;  

2. Wspomaganie szkół i placówek – diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, opracowywanie    

    RPW, monitorowanie i ewaluacja procesu wspomagania.  

3. Komunikacja interpersonalna.  

4. Emisja i higiena głosu.  
 

 
                                                                          Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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