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RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne (blended learning) 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Obowiązujący model IPET – u oraz aktualne zmiany w kształceniu 
specjalnym 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizacji i realizacji pro-

cesu kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

 Kluczowe zmiany dotyczące konstrukcji IPET-ów zgodne z aktualnymi przepi-
sami prawa oświatowego 

 
Liczba godzin: 15  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne (blended learning) 
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Zajęcia rozwijające komunikowanie się – PCS i inne rodzaje  
komunikacji alternatywnej 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  ––  MMEETTOODDYYCCZZNNEE,,  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Różne rodzaje komunikacji alternatywnej w tym PCS, AAC, Piktogramy i inne 

 Ciekawe pomysły na realizację: Zajęć rozwijających komunikowanie się 

 PCS, jako komunikacja wspomagająca w pracy z uczniem ze spektrum auty-
zmu lub niepełnosprawnością intelektualną 

 
Liczba godzin: 12  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: 40 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 
 

 FORMA REALIZUJĄCA KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 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 
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RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele przedszkoli i nauczyciele klas I-III zainteresowani powyższą tematyką 

TYTUŁ: Program The Son Rise i metoda Floortime w terapii dzieci  
z zespołem Aspergera lub autyzmem 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
 

 
TREŚCI:  Kluczowe założenia Programu The Son Rise oraz możliwości wykorzystania  

go w terapii uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolu/klasach I-III 

 Metoda Floortime – ogólne założenia i jej zastosowanie w terapii uczniów  
ze spektrum autyzmu w przedszkolu/klasach I-III 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Violetta Florkiewicz 

Koszt: Szkolenie bezpłatne  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani powyższą tematyką 

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: Szkolenie bezpłatne  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

 
 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

TYTUŁ: Nowy egzamin po ósmej klasie dla uczniów z niepełnosprawnością 
w stopniu lekkim 

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Idea, założenia i organizacja egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej 
dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 

 Forma i rodzaje zadań oraz ich odwołania do nowej podstawy programowej 

 Działania sprzyjające lepszemu przygotowaniu uczniów do egzaminu 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Ilona Lewandowska 
Violetta Florkiewicz 

Koszt: 30 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 
 
 

 


