
                  

 

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  

oraz  

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

zapraszają do udziału w   

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej 

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ 

Konferencja odbędzie się 

 5 czerwca 2014 r. 

 w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

ul. Rewolucji 1905r. nr 52 

 

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad miejscem ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Znalezienie odpowiedzi na pytania: Kim jest postać ucznia o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych? Jaka jest sytuacja ucznia ze SPE w szkole w świetle przepisów 

prawa oświatowego? Jakie są strategie działań wspierających tę grupę uczniów? Jak pracować z 

uczniem niedosłyszącym, z nadpobudliwością psychoruchową, z Zespołem Aspergera, Autyzmem czy 

z uczniem zdolnym? 

Konferencja ma charakter naukowo-metodyczny i jest podzielona na dwie części: 

1. SPE w szkole 

Pierwsza część konferencji - wprowadzenie uczestników w problematykę 

zagadnienia, ustalenia definicyjne oraz aspekty prawne funkcjonowania ucznia ze 



specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zaproszeni goście – specjaliści 

zajmujący się pracą z uczniem z SPE zaprezentują skondensowane i najistotniejsze 

wiadomości dotyczące zagadnienia. 

 

2. Niezbędnik Nauczyciela – Asperger w szkole 

Druga część konferencji - 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 Państwu nabyć umiejętności diagnozowania  

i pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Czas trwania warsztatów – 5 godzin.  

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

stosownym zaświadczeniem. 

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów metodycznych przydatnych w pracy  

z dzieckiem z Zespołem Aspergera. 

Podczas konferencji odbędą się także targi pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w 

pracy z dzieckiem ze  SPE. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji. Koszt udziału w konferencji wynosi 

65 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej upływa 29.05.2014r. 

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie 

www.ahe.lodz.pl/konferencjaspe na adres: konferencjaspe@ahe.lodz.pl  

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 25109013040000000101044736 

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie: imię i nazwisko uczestnika, Konferencja SPE 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Komitet naukowy konferencji: 

prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska 

prof. nadzw. dr hab. Irena Motow 

prof. nadzw. dr hab. Helena Marzec 

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof J. Szmidt 

dr Elżbieta Woźnicka 

dr Kamila Witerska 

dr Andrzej Zbonikowski 


