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KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   uuuccczzznnniiióóówww   zzzeee   ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyymmmiii   pppoootttrrrzzzeeebbbaaammmiii      

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyymmmiii      
 
 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne (blended learning) 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, wszystkich typów szkół, oraz zaintere-

sowani powyższą tematyką 
TYTUŁ: AAC – alternatywne i wspomagające metody komunikacji: PCS, 

SPPE, PIC, Makaton w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Różne rodzaje komunikacji alternatywnej w tym PCS, SPPE, Piktogramy, Ma-

katon i inne 

 Rozwiązania praktyczne – jak wprowadzać AAC 

  Znaczenie AAC dla rozwijania kompetencji kluczowych, w tym porozumie-
wania się w języku ojczystym 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, zainteresowani 

powyższą tematyką 
TYTUŁ: Indywidualizacja w 10 polach aktywności dziecka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w szkole lub przedszkolu 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Analiza dziesięciu pól aktywności dziecka podczas zajęć/lekcji 

 Praktyczne rozwiązania dotyczące możliwości indywidualizacji w każdym  
z dziesięciu pól aktywności pod kątem możliwości uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, zabawy, ćwiczenia, gry 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

TYTUŁ: Koncentracja wymaga uwagi – ćwiczenia i zabawy dla uczniów  
z ADHD, ADD, spektrum autyzmu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Dlaczego tak łatwo się dekoncentrujemy, podłoże/przyczyny? 

 Właściwości uwagi i ich zaburzenia w poszczególnych grupach uczniów, 

 Terapia uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi – gry zabawy, ćwiczenia 
 

Liczba godzin: 7  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
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RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

specjaliści  
TYTUŁ: Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego 

 Szeroki przegląd gier, zabaw i ćwiczeń, które można wykorzystać podczas 
zajęć rewalidacyjnych do kształtowania różnych kompetencji 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele szkoły podstawowej, zainteresowani powyższą tematyką, szczegól-

nie nauczyciele matematyki 
TYTUŁ: Uczeń ze SPE, w tym z dyskalkulią na lekcjach matematyki –  

rozwiązania praktyczne 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Dlaczego nasz mózg najlepiej liczy bez liczb – kropla neurodydaktyki? 

 Dyskalkulia – objawy i kluczowe problemy uczniów 

 Propozycje ćwiczeń oraz dostosowania wymagań edukacyjnych w odniesie-
niu do uczniów z dyskalkulią 

 
Liczba godzin: 7  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 


