
 

 

                 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna 

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ 

Co zyskujesz? 

█ Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów metodycznych przydatnych  

w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera, w tym książkę „Świry, dziwadła i Zespół 

Aspergera” napisaną przez Luke’a Jacksona – trzynastolatka z Zespołem Aspergera, 

zawierającą wyjaśnienia i strategie niedostępne w innych, teoretycznych opracowaniach! 

Luke Jackson 
Świry, dziwadła i Zespół Aspergera  
Autobiografia nastolatka z Zespołem Aspergera 
Cena:33.60PLN 

Czy wiesz, co to jest Zespół Aspergera? Czy wiesz, że 
dookoła nas jest coraz więcej i więcej osób dotkniętych 
tym syndromem? A jeśli się dobrze rozejrzysz, to na 
pewno rozpoznasz Aspergerowca w swoim otoczeniu… 
Czym się różnią od nas? Jak się z nimi zaprzyjaźnić i jakie 
wielkie, obopólne korzyści z takich przyjaźni wynieść? 

„Świry…” to bardzo szczególna – napisana lekko,  
z humorem i radością życia - autobiografia nastolatka  
z Zespołem Aspergera, który pokazuje nam świat widziany 
swoimi oczami. Świat, w którym piętrzą się nieprzebyte 
bariery - nie fizyczne, ale psychologiczne, w których 
istnienie trudno nam uwierzyć. Książka, która uczy, jak 
zrozumieć czyjąś inność, jak się wzajemnie szanować, 
zaprzyjaźnić i bawić, jak zachować poczucie własnej 
wartości i godności w trudnych sytuacjach. Książka, która 
otwiera nowe horyzonty i pozwala zrozumieć odmienny 
świat.  



 

█ Udział w konferencji, w tym w warsztatach metodycznych, potwierdzony zostanie 

stosownym zaświadczeniem. 

 

█ Uczestnicy konferencji otrzymają dawkę merytorycznych informacji dotyczących ucznia  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole. Zaproszeni prelegenci – specjaliści 

zajmujący się pracą z uczniem z SPE zaprezentują skondensowane i najistotniejsze 

wiadomości dotyczące zagadnienia. 

 

█ Warsztaty metodyczne Niezbędnik Nauczyciela – Asperger w szkole 

 

 

 

skoncentrowanie się na konkretnym problemie w formie warsztatów metodycznych 

dotyczących pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Warsztaty poprowadzą specjaliści – 

nauczyciele i terapeuci współpracujący z Fundacją JiM. Udział w szkoleniu pozwoli nabyć 

umiejętności diagnozowania  i pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Czas trwania 

warsztatów – 5 godzin.  
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Program konferencji 

05.06.2014r. 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 

Sala H 116 

9.00-9.30 Rejestracja uczestników 
9.30-9.40 Uroczysta inauguracja konferencji dr Elżbieta Woźnicka, Prodziekan 

kierunku Peadagogika AHE 
9.40-9.50 Uroczysta inauguracja konferencji mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz 

Dyrektor WODN w Łodzi 
9.50-10.10 Specjalne potrzeby edukacyjne w szkole 

ogólnodostępnej 
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w 
Łodzi 

10.10-10.30 Uczeń o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w szkole 

Przedstawiciel Ośrodka Rozwoju 
Edukacji 

10.30-10.50 Zmiany  w obszarze współpracy instytucji  i 
placówek oświatowych realizujących 
kształcenie dzieci  i  młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

dr Ewa M. Szumilas 

10.50-11.10 Nowy rodzaj ucznia o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych - uczeń z 
demencją cyfrową 

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof J. 
Szmidt 

11.10-11.30 Przerwa kawowa 
11.30-11.50 Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
mgr Barbara Papierz 

11.50-12.10 Strategie włączające ucznia w nurt 
kształcenia ogólnodostępnego 
ukierunkowane na jego specjalne potrzeby 
edukacyjne 
 

dr Violetta Florkiewicz 

12.10-12.30 Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w 
szkole 

mgr Anna Tomaszewska 

12.30-12.50 Poczucie własnej wartości uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

dr Andrzej Zbonikowski 

12.50-13.10 Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku 
szkolnym 

mgr Magdalena Charbicka 

13.10-14.00 Przerwa 
14.00-18.00 Niezbędnik Nauczyciela 

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole (warsztaty) 
Prowadzenie mgr Magdalena Charbicka 

 



Prelegenci 

 
mgr Magdalena Charbicka - dyrektor Centrum Terapii Dziecka Fundacji JiM. 17 lat 
doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem. Autor programu pracy z dziećmi z autyzmem 
Autyzm HELP stosowanego w Fundacji JiM. Oligofrenopedagog z wieloletnim stażem w pracy z 
dziećmi z autyzmem, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji 
sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena. 

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,  III stopień specjalizacji 
w zakresie logopedii, konsultant  ds. terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie 
metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych 
Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych 
artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – 
scenariusze zajęć  
 
mgr Barbara Papierz – nauczyciel konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Łodzi 
 
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof J. Szmidt - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Łódzkiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ, 
profesor w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W swoich badaniach podejmuje 
problemy wychowania do twórczości, psychoedukacji oraz animacji społeczno-kulturalnej. Od 
wielu lat prowadzi treningi twórczości i twórczego rozwiązywania problemów zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak również dorosłych.  

dr Ewa M. Szumilas  - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt  
w Zakładzie Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach.  Współautorka projektu badawczego Dziecko 6-letnie u progu nauki szkolnej 
realizowanego na zlecenie MEN i współfinansowanego z funduszy EFS (2005-2006), którego 
efektem jest Raport Sześciolatki w Polsce. Raport 2006, Diagnoza badanych sfer rozwoju (red. 
A. Kopik), Kielce 2007. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji Oddział w Kielcach, 
Świętokrzyskim Społecznym Towarzystwem Oświatowym w Kielcach, Polskim Towarzystwem 
Antropologicznym oraz OMEP.  
 
mgr Anna Tomaszewska - dyrektor Łódzkiej Szkoły dla Niewidomych i Słabo Widzących  
w Łodzi 
 
dr Andrzej Zbonikowski - psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, 

trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, 

psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych  

w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator  

i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla 

nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE  

w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji 

społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010). 

 

Serdecznie zapraszamy! 


