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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, 

specjaliści 
TYTUŁ: 

Indywidualizacji w 10 polach aktywności pracy z uczniem  
ze SPE, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

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, aplikacje oraz inne roz-
wiązania TIK. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: blended learning 
 

 

 

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

specjaliści  
TYTUŁ: 

Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne,  
w tym inspiracje z wykorzystaniem TIK? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego. 

 Szeroki wachlarz gier, zabaw i ćwiczeń, w tym z zastosowaniem technologii 
TIK, które można wykorzystać podczas zajęć rewalidacyjnych w procesie 
kształtowania kompetencji kluczowych. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: blended learning 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 

pedagodzy 
TYTUŁ: 

Koncentracja wymaga uwagi – ćwiczenia i zabawy dla uczniów  
z ADHD, spektrum autyzmu oraz zaburzeniami integracji sen-

sorycznej 
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, 
w tym interaktywne. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: blended learning 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli  

TYTUŁ: 
Alternatywne metody komunikacji - PCS, SPPE oraz nowocze-

sne technologie – aplikacje, komunikatory Go Talk, TIM –  
Things w pracy z uczniem o SPE, w tym ze spektrum autyzmu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

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

katon i inne; 

 Zastosowanie nowoczesnych technologii w AAC; 

  AAC w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów ze SPE, w tym ze spek-
trum autyzmu. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: 
Uczeń ze SPE, w tym z dyskalkulią na lekcjach matematyki.  

Rozwiązania praktyczne – gry, ćwiczenia interaktywne,  
aplikacje 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

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

 Dyskalkulia – objawy i kluczowe problemy uczniów. 

 Propozycje ćwiczeń, w tym interaktywnych oraz dostosowanie wymagań 
edukacyjnych w odniesieniu do uczniów z dyskalkulią. 
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Liczba godzin: 7  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: Forma bezpłatna  Realizacja: blended learning 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści zainteresowania po-

wyższą tematyką 
TYTUŁ: 

Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagno-
za i terapia z wykorzystaniem metody Delacato 

KOMPETENCJE: DYDAKTYCZNO - METODYCZNE 
 

 
TREŚCI:  Ogólne założenia metody C. Delacato; 

 Wykorzystanie metody C. Delacato w diagnozie uczniów z zaburzeniami mo-
dulacji sensorycznej, w tym z zespołem Aspergera lub autyzmem; 

 Elementy terapii z wykorzystaniem metody C. Delacato, które można wyko-
rzystać podczas zajęć rewalidacyjnych lub WWR. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele i specjaliści zainteresowania powyższą tematyką  

TYTUŁ: 
Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psycholo-

giczno – pedagogicznej w świetle najnowszych rozporządzeń 
MEN 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w roku szkol-
nym 2020/2021; 

 Konstrukcja IPET – u w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego; 

 Rozwiązania praktyczne dotyczące wdrażania nowych przepisów prawa 
oświatowego dotyczących organizacji i realizacji pomocy pstchologiczno – 
pedagogicznej. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: e-learning 
 

 


