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Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych 
i szkolnictwa specjalnego 

 
 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 
 

serdecznie zaprasza  
 

nauczycieli pracujących w żłobkach, przedszkolach, nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, logopedów, specjalistów w zakresie pracy z uczniem                                    

o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zainteresowanych nauczycieli  
                                     
 

na szkolenie (stacjonarne) 
 

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 
 
 

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania to metoda czytania sylabami i jeden                      
z elementów terapeutycznych Metody Krakowskiej. Opiera się ona na wiedzy na temat 
funkcjonowania ludzkiego mózgu. Twórczynią Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania 
jest prof. Jagoda Cieszyńska. 
 
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania bazuje na najnowszych badaniach 
neuropsychologicznych, a także na wieloletniej praktyce terapeutycznej prof. Jagody 
Cieszyńskiej. Nazwa metody odnosi się wprost do organizacji funkcji językowych mózgu. 
Wykorzystuje zarówno mechanizmy symultaniczne, czyli globalne, całościowe, którymi zajmuje 
się prawa półkula, jak i sekwencyjne, linearne, za które odpowiada półkula lewa. 
 
Dla kogo przeznaczona jest metoda? 
 
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania została opracowana tak, by każde dziecko, którego 
poziom intelektualny mieści się w granicach normy lub z nieznacznym obniżeniem sprawności 
intelektualnej, mogło nauczyć się czytać. 
Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, ale 
najlepszy czas na naukę czytania to początek wieku przedszkolnego. Według prof. Cieszyńskiej 
opanowanie sztuki czytania przed pójściem do pierwszej klasy ułatwia dziecku odnalezienie się 
w nowej, niełatwej dla niego sytuacji, pozwala na skupienie się na innych zadaniach i 
wyzwaniach, które postawi przed nim szkoła oraz wpływa na pozytywny obraz własnej osoby. 
Wczesna nauka czytania nie dotyczy jedynie dzieci zagrożonych dysleksją, ale też tych 
z opóźnionym rozwojem mowy. 
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PLAN SZKOLENIA: 
 
1. Podstawy teoretyczne Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. 
2. Symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania: 

• Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek 
• Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych 
• Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych 
• Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów 
• Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów 
• Czytanie sylab zamkniętych 
• Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych 
• Samodzielne czytanie tekstów 
• Zasada: POWTARZANIE, ROZUMIENIE, NAZYWANIE 

3. Omówienie ćwiczeń ogólnorozwojowych wspierających naukę czytania. 
 

 
Prowadzący:  dr Justyna Leszka – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny,      
                                                             logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju,                                                                     
Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak – doradca metodyczny 

Termin: 2 marca 2021 r. (wtorek)          godz. 15.00  - 19.30 
Cena: 250 zł 
Miejsce:  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego  w Głogowie 
                    ul. Jedności Robotniczej 38 

 
Uczestnik szkolenia stacjonarnego otrzymuje zaświadczenie wydane przez  

Centrum Metody  Krakowskiej. 
 

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  
 

Szanowni Państwo, nasza placówka w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w reżimie sanitarnym 
związanym z Covid-19. Na sali wykładowej jednocześnie przebywać może tylko 15 osób. 

Dlatego też, jeżeli na  szkolenie zgłosi się  większa liczba uczestników, zostanie dla nich utworzona 

odrębna, dodatkowa grupa, o innej godzinie lub w innym dniu. 
 

Prosimy   o   zgłaszanie się na szkolenie do dnia 22.02.2021 – osoby opłacające we własnym zakresie: 

poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie PODM Głogów w zakładce zapisy na 

szkolenia https://zapisy.pcpppidn.eu/  

Natomiast osoby, którym opłaca dyrektor placówki – skan  formularza pdf  

https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Karta-Zg%C5%82oszenia-NOWA.pdf –  

przesłać na adres: szkolenia@pcpppidn.eu  
 

 
Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93.   

                                                                                             

                                                                                                    Dyrektor PCPPPiDN                                                                                                                                                
                                                                                                   Barbara Krzywulicz 
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