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KKKssszzztttaaałłłccceeennniiieee   uuuccczzznnniiióóówww   zzzeee   ssspppeeecccjjjaaalllnnnyyymmmiii   pppoootttrrrzzzeeebbbaaammmiii      

eeeddduuukkkaaacccyyyjjjnnnyyymmmiii      
 
 
 
 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne 

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tema-
tyką 

TYTUŁ: Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w roku szkolnym 2021-2022 w świetle aktualnych 

rozwiązań prawnych  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w roku szkol-
nym 2021/2022; 

 Wdrażanie nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji  
i realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjal-
nego – praktyczne rozwiązania. 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 50 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne  

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tema-
tyką 

TYTUŁ: Alternatywne metody komunikacji – PCS, SPPE oraz nowoczesne 
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: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/blended learning 
(platforma Moodle) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjaliści, pedagodzy 

TYTUŁ: Wykorzystanie metody P. Krantz i E. Mc Clannahan w edukacji 
uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Kluczowe założenia metody P. Krantz i E. Mc Clannahan; 

 Wykorzystanie metody P. Krantz i E. Mc Clannahan w edukacji uczniów  
ze spektrum autyzmu – rozwiązania praktyczne. 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tema-

tyką 
TYTUŁ: Gamifikacja – efektywna metoda pracy i budowania motywacji 

uczniów ze SPE, w tym uczniów z zespołem Aspergera  
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Kluczowe założenia metody Gamifikacji; 

 Wykorzystanie metody Gamifikacji w edukacji uczniów ze SPE – rozwiązania 
praktyczne; 

 Analiza zbioru gier dedykowanych uczniom w młodszym wieku szkolnym 
z zespołem Aspergera. 

 
Liczba godzin: 10  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Warsztaty metodyczne  

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 
pedagodzy 

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 uczniów podczas 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: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
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 sensorycznej 

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: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, spe-

cjaliści zainteresowania powyższą tematyką 
TYTUŁ: Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagnoza 

i terapia z wykorzystaniem metody Delacato 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
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: 50 PLN  Realizacja: on-line (platforma Moodle) 
 

 

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

pedagodzy,  
TYTUŁ: Praktyczne  rozwiązania – zasady, metody, formy pracy oraz środki 

dydaktyczne w pracy z dzieckiem ze SPE 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Metodyka nauczania – co o niej wiemy?; 

 Praktyczne rozwiązania dotyczące odpowiedniego doboru zasad, metod, 
form pracy i środków dydaktycznych dla uczniów ze SPE oraz innymi nieskla-
syfikowanymi trudnościami w uczeniu się. 

 
Liczba godzin: 8  Prowadzący: Adriana Dzieran 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy .  

TYTUŁ: Szkoła woła nas – uczeń ze SPE w zespole klasowym – jak pomóc 
uczniowi w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Charakterystyka ucznia ze SPE – ogólne założenia, edukacji włączającej; 

 Adaptacja ucznia a możliwości psychofizyczne ucznia z dysfunkcjami; 

 Praktyczne rady jak pomóc uczniowi ze SPE w prawidłowym funkcjonowaniu 
w przedszkolu/szkole. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Adriana Dzieran 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 

 

 

 

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

TYTUŁ: Rozwijanie potencjału uczenia się  – czyli, jak zachęcić do nauki 
ucznia ze SPE? 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Jak organizować kształcenie dla uczniów dla uczniów ze SPE? Podstawy 

prawne; 

 Potrzeba zdobywania wiedzy przez ucznia – wsparcie dla nauczyciela/ rodzi-
ca/opiekuna. 

 
Liczba godzin: 4  Prowadzący: Adriana Dzieran 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  
(platforma Teams) 

 

 

 

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

WWRD, pedagodzy . 
TYTUŁ: Gry i zabawy edukacyjne wyzwalające aktywność dziecka ze SPE 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Rzeczywiste i praktyczne wykorzystywanie różnych form pracy z uczniem 

w celu wyzwolenia jego aktywności. 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Adriana Dzieran 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń/on-line  

(platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 

pedagodzy 
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: 40 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 
Moodle) 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium  

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 
pedagodzy 

TYTUŁ: Wykorzystanie "Metody skryptów" w przygotowaniu dzieci  
z zespołem Aspergera lub autyzmem do nauki w szkole 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Kluczowe założenia „Metody skryptów”; 

 Wykorzystanie „Metody skryptów” w procesie przygotowania dzieci ze spek-
trum autyzmu do nauki w szkole – rozwiązania praktyczne. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

 
RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 
pedagodzy 

TYTUŁ: Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu – jak radzić sobie 
z intensywną energią?  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Analiza zaburzeń modulacji sensorycznej pod kątem ich wpływu na koncen-

trację uwagi – wskazówki diagnostyczne; 

 Przykładowe rozwiązania terapeutyczne – ćwiczenia, gry, zabawy. 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 
Koszt: 30 PLN  Realizacja: blended learning (platforma 

Moodle) 
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RODZAJ FORMY: 

FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 
Seminarium 

ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 
pedagodzy 

TYTUŁ: Skuteczne metody pracy w klasie zróżnicowanej – odwrócona kla-
sa, gamifikacja, nauka przez doświadczanie 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Analiza wybranych metod pracy w klasie zróżnicowanej; 

 Wykorzystanie w pracy z uczniem ze SPE metody odwróconej klasy, gamifi-
kacji oraz nauki przez doświadczanie – rozwiązania praktyczne. 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tema-

tyką 
TYTUŁ: Program MEiN „Edukacja dla wszystkich" – rozwiązania legislacyj-

no – organizacyjne, które będą wdrażane w roku szkolnym  
2021-2022 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Kluczowe rozwiązania ujęte w programie MEiN „Edukacja dla wszystkich”; 

 Rozwiązania legislacyjno – organizacyjne programu „Edukacja dla wszyst-
kich” zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2021-2022. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Wszyscy nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Wykorzystanie zalecanej przez MEiN klasyfikacji ICF  w opracowa-
niu oceny funkcjonalnej uczniów ze SPE  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Najważniejsze rozwiązania ujęte w klasyfikacji ICF – CY; 

 Wykorzystanie klasyfikacji ICF – CY w opracowaniu oceny funkcjonalnej 
uczniów ze SPE – przykładowe rozwiązania. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
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RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 

pedagodzy 
TYTUŁ: Wykorzystanie aplikacji – Flipgrid, Vocaroo, Friendty, Pszczółka, 

"Przyjazne aplikacje" w edukacji uczniów ze SPE, w tym ze spek-
trum autyzmu 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Przedstawienie aplikacji dedykowanych dzieciom ze SPE (Flipgrid, Vocaroo, 

Pszczółka, itd.); 

 Wykorzystanie powyższych aplikacji w procesie edukacyjnym uczniów ze SPE, 
w tym ze spektrum autyzmu. 

 
Liczba godzin: 3  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 

 

 

RODZAJ FORMY: Webinarium  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, 

pedagodzy 
TYTUŁ: Wpływ zaburzeń modulacji sensorycznej na koncentrację uwagi – 

wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

 

 
TREŚCI:  Zaburzenia modulacji sensorycznej – wskazówki diagnostyczne; 

 Problemy z koncentracją uwagi determinowane zaburzeniami modulacji 
sensorycznej; 

 Przykładowe działania terapeutyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi  
z zaburzeniami koncentracji uwagi uwarunkowanymi zaburzeniami modulacji 
sensorycznej. 

 
Liczba godzin: 2  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 20 PLN  Realizacja: on-line (platforma Teams) 
 


