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POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI 
Oddział w Łodzi 

www.ptd-lodz.com 
90-007 Łódź Plac Komuny Paryskiej 6,pok. 109, tel. 639 92 85, e-mail: ptd.lodz@gmail.com 

 

OFERTA SZKOLENIOWA NA ROK 2009/2010 
 

Propozycje tematów szkoleń dla Rad Pedagogicznych 

Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka 
Czas 

trwania 
Autorstwo i 
prowadzenie 

Informacje i 
zgłoszenia 

ptd.lodz@gmail.com 
oraz pod podanymi 
poniŜej numerami 

telefonów 
CO NAUCZYCIEL 
POWINIEN WIEDZIE Ć 
O DYSLEKSJI? 
 

nauczyciele 
przedmiotowi szkól 
podstawowych 
gimnazjów oraz 
szkół 
ponadgimnazjalnych 

Celem szkolenia jest wprowadzenie w tematykę 
dysleksji, poznanie objawów w sferze poznawczej, 
emocjonalnej i społeczno-motywacyjnej, 
uświadomienie nauczycielom przedmiotowym, w 
jaki sposób dysleksja moŜe wpływać na naukę 
danego przedmiotu oraz poznanie sposobów 
dostosowania wymagań do moŜliwości i potrzeb 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,  

2 godz. dr Teresa Wejner 
mgr Danuta 
Gmosińska 
mgr Maria Maciaś 

tel. 0605725076 
tel. 0501099557 
tel. 0606177632 

UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ 
ROZWOJOWĄ W 
ŚWIETLE PRZEPISÓW 
PRAWNYCH  

nauczyciele róŜnych 
typów szkół 

Na szkoleniu prezentowane są aktualne akty 
prawne regulujące sytuację uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz 
sposoby ich realizacji w szkołach. 

2 godz. dr Teresa Wejner tel. 0605725076 
 

OCENIANIE 
WEWNĘTRZNE I 
ZEWNĘTRZNE  
UCZNIÓW Z 
DYSLEKSJĄ 
ROZWOJOWĄ 

nauczyciele róŜnych 
typów szkół 

Na szkoleniu prezentowane są zasady oceniania 
uczniów z dysleksją w toku nauki szkolnej oraz 
podczas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 

2 godz. dr Teresa Wejner tel. 0605725076 
 

PRACA Z DZIECKIEM 
ZE SPECYFICZNYMI 

nauczyciele klas I-
III oraz IV-VI 

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w 
problematykę specyficznych trudności w uczeniu 

2 godz. mgr  Joanna 
Wójcicka 

tel. 0601079298 



 2

TRUDNOŚCIAMI W 
UCZENIU SIĘ 
MATEMATYKI  
 

szkół podstawowych się matematyki./charakterystyka trudności, 
przyczyny, metody pracy  
dostosowanie wymagań szkolnych do moŜliwości 
ucznia/ 

PROPOZYCJE 
SYSTEMOWYCH 
ROZWI ĄZAŃ 
DOSTOSOWANIA 
WYMAGA Ń 
SZKOLNYCH DO 
POTRZEB I 
MOśLIWO ŚCI UCZNIA 
Z DYSLEKSJĄ 

nauczyciele róŜnych 
typów szkół 

Szkolenie proponuje model dostosowania 
wymagań, określający rolę dyrektora, rady 
pedagogicznej, pedagoga szkolnego, wychowawcy 
klasy, omawia współpracę z rodzicami i uczniami. 
 

2 godz. mgr Danuta 
Gmosińska 
mgr Violeta Woźniak 

tel. 0501099557 
tel. 0502364142 

UCZEŃ Z ZESPOŁEM 
ADHD W SZKOLE I W 
DOMU  

nauczyciele róŜnych 
typów szkół 

Szkolenie omawia objawy i sposoby postępowania 
oraz wspierania ucznia z ADHD 

2 godz. dr Teresa Wejner tel. 0605725076 

MANIPULACJA 
POPRZEZ MEDIA 

nauczyciele 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

Szkolenie pokazuje, jak uczyć uczniów być 
bardziej świadomym widzem i odbiorcą przekazu 
medialnego, daje moŜliwość rozpoznawania 
zagroŜeń związanych z nierzetelnością i 
tendencyjnością przekazu medialnego 

2 godz. mgr Jarosław Kusza tel. 0501099557 

 
Ceny szkoleń rad pedagogicznych –– rady prowadzone przez osobę z tytułem mgr 350 zł; rady prowadzone przez osobę z tytułem dr - 450 zł 
MoŜliwe są równieŜ inne tematy szkoleń związane z problematyką specyficznych trudności w uczeniu się wg zapotrzebowania szkół, jak 

równieŜ  zmiany wymiaru czasowego szkoleń. 
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Ponadto proponujemy szkolenia  o następującej tematyce: 
Zgłoszenia przyjmowane na spotkaniach członków PTD, drogą mailową oraz pod podanymi w tabeli  numerami telefonów 

Terminy szkoleń ustalane są po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych uczestników 
 

Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka 
Czas 

trwania 
Koszt 

Autorstwo i 
prowadzenie 

Informacj
e i 

zgłoszenia 
ptd.lodz@g
mail.com 
oraz pod 
podanymi 
poniŜej 

numerami 
telefonów 

JAK PRACOWA Ć Z 
UCZNIEM ZE 
SPECYFICZNYMI 
TRUDNOŚCIAMI W 
NAUCE CZYTANIA I 
PISANIA W KLASACH I-
III ?  

nauczyciele nauczania 
zintegrowanego 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Celem jest 
poznanie ćwiczeń umoŜliwiających 
przezwycięŜanie trudności uczniów w 
początkowej nauce czytania i piania. 
Prezentowane ćwiczenia są moŜliwe do 
zastosowania procesie dydaktycznym 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/  

mgr Maria 
Maciaś 
mgr Adriana 
śukowska 

tel. 
0606177632 

JAK PRACOWA Ć Z 
UCZNIEM 
DYSLEKTYCZNYM W 
KLASACH IV-VI ? 
 

nauczyciele klas IV-
VI 

Szkolenie adresowane do nauczycieli języka 
polskiego oraz innych zainteresowanych 
poznaniem ćwiczeń dla uczniów z dysleksją 
rozwojową. Prezentowane ćwiczenia są moŜliwe 
do zastosowania procesie dydaktycznym 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

mgr Maria 
Maciaś 
mgr Adriana 
śukowska 

tel. 
0606177632 

DOSTOSOWANIE 
WYMAGA Ń 
EDUKACYJNYCH DO 
UCZNIÓW Z 
TRUDNOŚCIAMI 
SZKOLNYMI ( dysleksj ą i 
ADHD) 

nauczyciele szkół 
podstawowych, 
gimnazjów 

Celem szkolenia jest poznanie metod 
terapeutycznego oddziaływania na uczniów z 
dysleksja i ADHD w oparciu o : terapię 
behawioralną i pedagogiczną. 
Całość oparta na aktach prawnych. 

6 godz.  55 zł 
/członkowie 
PTD  45 zł/ 

dr Teresa Wejner 
 

tel. 0605 
725 076 
 

DIAGNOZA I TERAPIA 
DZIECKA Z ADHD 

nauczyciele, 
pracownicy poradni 
psychologiczno-

Szkolenie omawia problematykę dziecka z 
zespołem ADHD, wskazuje sposoby 
postępowania oraz wspierania dziecka i jego 

8 godz. 80 zł 
/członkowie 
PTD – 65 zł/ 

dr Teresa Wejner tel. 
0605725076 
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pedagogicznych oraz 
inni zainteresowani 

środowiska rodzinnego. 

PRAWA UCZNIA W 
SZKOLNEJ 
RZECZYWISTO ŚCI 

Dyrektorzy, 
pedagodzy szkolni i 
nauczyciele ze 
wszystkich typów 
szkół, przedszkoli i 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych  

Zaprezentowanie najwaŜniejszych aktów 
prawnych począwszy od Konwencji Genewskiej 
po akty w prawodawstwie polskim. Tematyka 
modyfikowana w zaleŜności od  zainteresowania 
uczestników   

4 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

dr Teresa Wejner 
 

tel.  
0605 725 076 

PRACA Z UCZNIEM 
TRUDNYM 
WYCHOWAWCZO 
 

nauczyciele, 
pracownicy poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych oraz 
inni zainteresowani 

Podczas warsztatu  zaprezentowane zostaną 
metody pracy w oparciu o terapię behawioralną 
skoncentrowane na postępowaniu, jak równieŜ 
zapobieganiu zachowaniom niepoŜądanym. 
Proponowane działania wobec dzieci trudnych 
wychowawczo mogą być przydatne w pracy 
wychowawczej w szkole jak równieŜ w pracy 
terapeutycznej.  

6 godz. 55 zł 
/członkowie 
PTD  45 zł/ 

dr Teresa Wejner 
 

tel.  
0605 725 076 

WYKORZYSTANIE 
TEORII INTELIGENCJI  
WIELORAKICH W 
TRENINGU 
ORTOGRAFICZNYM 

nauczyciele języka 
polskiego, nauczyciele 
terapii pedagogicznej 
w szkołach i 
poradniach 
psychologiczno-
pedagogicznych 

Celem szkolenia jest poznanie róŜnorodnych form 
uatrakcyjniających nauczanie ortografii, 
podniesienie skuteczności nauczania uczniów 
poprawnej pisowni w kontekście  teorii 
inteligencji wielorakich,  poznanie sposobów 
rozwijania poszczególnych sfer 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

mgr Danuta 
Gmosińska 
mgr Violeta 
Woźniak 

tel. 
0501099557 
tel.  
0502364142 

„BRZYDKIE PISMO”– 
JAK PRZEZWYCI ĘśYĆ 
TEN PROBLEM ? 

nauczyciele szkoły 
podstawowej oraz 
nauczyciele terapii 
pedagogicznej w 
szkołach i poradniach 
psychologiczno-
pedagogicznych 

Celem szkolenia jest poznanie przyczyn zaburzeń 
graficznej strony pisma w aspekcie 
ogólnorozwojowym, poznanie sposobów 
diagnozowania przyczyn tych trudności, 
kształtowanie właściwych nawyków podczas 
pisania, podniesienie skuteczności nauczania 
uczniów poprawnej pisowni 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

mgr Violeta 
Woźniak tel. 

0502364142 

DZIECKO RYZYKA 
DYSLEKSJI  
 

nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego i 
nauczania 
zintegrowanego 

Celem szkolenia jest wskazanie objawów ryzyka 
dysleksji, prezentacja wybranych metod 
profilaktycznych i terapeutycznych 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

mgr Violeta 
Woźniak 

tel. 
0502364142 

 GRY I ZABAWY nauczyciele Celem szkolenia jest zapoznanie z ćwiczeniami 6 godz. 40 zł mgr Zofia tel. 
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JĘZYKOWE W 
KSZTAŁCENIU 
ZINTEGROWANYM 

kształcenia 
zintegrowanego, 
nauczyciele terapii 
pedagogicznej 

doskonalącymi sprawności językowe w zakresie 
syntezy i analizy słuchowej oraz rozwijającymi 
czynny słownik dziecka. 

/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

Olejniczak 0691971450 

GRY I ZABAWY 
ROZWIJAJ ĄCE 
DZIECI ĘCE LICZENIE  
Z WYKORZYSTANIEM 
AKTYWNO ŚCI 
RUCHOWEJ DZIECI 
 

nauczyciele 
kształcenia 
zintegrowanego, 
wychowania 
przedszkolnego 
nauczyciele terapii 
pedagogicznej 

Celem szkolenia jest poznaniem ciekawych form 
pracy dydaktycznej i terapeutycznej moŜliwych do 
zastosowania na lekcjach matematyki,  zajęciach 
wyrównawczych i terapeutycznych. 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

mgr  Joanna 
Wójcicka 

tel. 
0601079298 

ROZWIJANIE 
UMIEJ ĘTNOŚCI 
MATEMATYCZNYCH – 
LICZENIE, TABLICZKA 
MNOśENIA 

nauczyciele 
kształcenia 
zintegrowanego, 
nauczyciele 
matematyki klas IV-
VI, nauczyciele terapii 
pedagogicznej 

Celem szkolenia jest poznaniem ciekawych form 
pracy dydaktycznej i terapeutycznej moŜliwych do 
zastosowania na lekcjach matematyki,  zajęciach 
wyrównawczych i terapeutycznych. 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

mgr  Joanna 
Wójcicka 

tel. 
0601079298 

MATEMATYKA Z 
WYOBRAŹNIĄ 

nauczyciele 
matematyki klas IV-
VI oraz gimnazjum, 
nauczyciele terapii 
pedagogicznej 

Na szkoleniu prezentowane są autorskie pomysły 
na przyswojenie róŜnych zagadnień 
matematycznych, pomagające uczniom w 
pokonywaniu lęku przed matematyką i 
pokonywaniu trudności 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD – 30 zł/ 

mgr Dorota 
Kochańska 

tel. 
0602258358 

MASAś SHIATSU JAKO 
METODA 
RELAKSACYJNA – kurs 
I stopnia 

wszyscy 
zainteresowani 

Szkolenie uczy jak w bezpieczny  i prosty sposób 
przywrócić równowagę, usunąć napięcia w ciele, 
zapobiegać chorobom  

12 godz. 95 zł 
/członkowie 
PTD – 75 zł/ 

Stefan Poprawa tel. 
0501099557 

EMISJA GŁOSU 

 

wszyscy 
zainteresowani 

Celem szkolenia jest poznanie  zasad prawidłowej 
emisji i higieny głosu, profilaktyka chorób 
zawodowych związanych z głosem, zdobycie 
umiejętności kontroli własnego głosu 

12 godz. 85 zł 
/członkowie 
PTD – 65 zł/ 

mgr Małgorzata 
Flegel 

tel. 
0501099557 

WARSZTATY W 
ZAKRESIE 
PROWADZENIA ZAJ ĘĆ 
GRUPOWYCH 

nauczyciele 
gimnazjów i szkół 
średnich, pedagodzy, 
psychologowie, 
prowadzący róŜnego 
rodzaju grupy 
terapeutyczne i 
rozwojowe, zajęcia 
psychoedukacyjne,  

Szkolnie daje moŜliwość poznania autorskich, 
praktycznych ćwiczeń i technik warsztatowych, 
których celem jest integracja grupy, rozwijanie 
ekspresji i kreatywności, pogłębienie relacji, 
wzajemnej akceptacji, aktywizacja twórczego i 
emocjonalnego potencjału.  

14 godz. 80 zł 
/członkowie 
PTD – 65 zł/ 

mgr Jarosław 
Kusza 

tel. 
0501099557 
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teatralne itp.  
WYKORZYSTANIE 
ARTETERAPII I 
TWÓRCZEJ 
WIZUALIZACJI W 
EDUKACJI I TERAPII 

nauczyciele 
kształcenia 
zintegrowanego , 
nauczyciele, terapii 
pedagogicznej oraz 
inne zainteresowane 
osoby 

Celem szkolenia jest poznanie funkcji i dziedzin 
arteterapii, zapoznanie z metodą twórczej 
wizualizacji, poznanie róŜnych technik arteterapii 
gwarantujących sukces ucznia w procesie 
zdobywania wiedzy  

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD  30 zł/ 

mgr Małgorzata 
Maciaś 
mgr Katarzyna 
Zatorska 

tel. 
0608422975 

PRACA Z UCZNIEM 
MAJĄCYM TRUDNO ŚCI 
W NAUCE W I ETAPIE 
EDUKACJI 

nauczyciele 
kształcenia 
zintegrowanego oraz 
wychowania 
przedszkolnego oraz 
inne zainteresowane 
osoby 

Szkolenie daje moŜliwość zapoznania się z 
problemami i potrzebami uczniów z trudnościami 
w nauce, zdobycie i pogłębienie wiadomości i 
umiejętności potrzebnych do skutecznych działań 
dydaktyczno-wychowawczych w tym zakresie  

6 godz.  40 zł 
/członkowie 
PTD 30 zł/ 

mgr Katarzyna 
Zatorska 

tel. 
0608422975 

WYZWALANIE 
TWÓRCZEJ 
AKTYWNO ŚCI 
POPRZEZ TANIEC I 
RUCH – 
WPROWADZENIE DO 
CHOREOTERAPII  

wszyscy 
zainteresowani 

Szkolenie daje moŜliwość poznania róŜnych 
metod i technik choreoterapii  mających 
zastosowanie w grupach terapeutyczno - 
rozwojowych, w pracy wychowawczej w szkole 
do integracji zespołu, wyzwalania kreatywności i 
rozwoju osobistego 

6 godz. 40 zł 
/członkowie 
PTD 30 zł/ 

mgr Monika 
Tomczyk 

tel. 
0501099557 

� ZniŜka dotyczy członków nie zalegających z opłatą składek członkowskich. Roczna składka za rok 2009 wynosi 33 zł. 
Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia PTD o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Zapraszamy do korzystania z wymienionych 
propozycji. Oczekujemy równieŜ propozycji innych tematów szkoleń.   


