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Zainteresowani nauczyciele 

wszystkich typów szkół 
 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza 

 

 

nauczycieli wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne pt.  

 

 

Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 

metody i formy pracy. 
 

 

Celem warsztatów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności ułatwiające 

projektowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości i potrzeb dzieci  

z dysfunkcjami uczęszczających do szkoły masowej oraz  uwzględnianie w pracy opinii  

i orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Przebieg szkolenia: 

1. Definicja specyficznych trudności w uczeniu się. 

2. Omówienie przyczyn dysleksji rozwojowej i jej współwystępowania z innymi 

zaburzeniami. 

3. Elementy diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii. 

4. Propozycje działań zapobiegających wtórnym problemom psychologicznym u dzieci z 

dysleksją rozwojową. 

5. Regulacje prawne dotyczące nauczania dzieci z dysfunkcjami w szkole masowej. 

6. Analiza najczęstszych niepełnosprawności w korelacji z zapisami w opiniach i 

orzeczeniach z poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

7. Dokumentacja specjalistyczna towarzysząca dziecku z dysfunkcjami i jak z niej 

korzystać projektując proces dydaktyczny i wychowawczy. 

8. Projektowanie pracy w zróżnicowanym zespole uczniów. 

http://www.pcpppidn.eu/
http://www.pcpppidn.eu/
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9. Dokumentacja prowadzona przez nauczyciela pracującego w klasie masowej, do 

której uczęszcza dziecko z dysfunkcjami. 

10. Obszary współpracy z rodzicami dzieci dysfunkcyjnych. 

11. Metody i formy pracy z uczniami dyslektycznymi na poszczególnych przedmiotach. 

 

 

 

Prowadzący: Wioletta Ziemińska 

Termin realizacji: 8 maja 2019r.  (środa, godz. 14.00) 

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38  

Ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych 

Koszt: 60,00zł 

 
 

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Ośrodka Doradztwa Metodycznego,     

ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel./fax (76) 838 42 93 
 

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do 29 kwietnia 2019r. 

Ilość miejsc ograniczona. 
 

Dyrektor PCPPPiDN 
Barbara Krzywulicz 
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