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POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI 
Oddział w Łodzi 

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

 

OFERTA SZKOLENIOWA NA ROK 2012/2013 
Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli 

 

Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka Autorstwo i prowadzenie 

Informacje i 
zgłoszenia 

ptd.lodz@gmail.com 
oraz pod podanymi 
poniżej 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 może wpływać na naukę 
danego przedmiotu oraz poznanie sposobów 
dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,  

 
 
dr Teresa Wejner 
mgr Danuta Gmosińska 
mgr Maria Maciaś 
mgr Violeta Woźniak 

ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 605725076 
tel. 501099557 
tel. 606177632 
tel. 502364142 

 
POMOC 
PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA 
UCZNIOM ZE 
SPECYFICZNYMI 
TRUDNOŚCIAMI W 
NAUCE W ŚWIETLE 
NOWYCH REGULACJI 
PRAWNYCH 

nauczyciele różnych 
typów szkół i 
przedszkoli 

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce z 
uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń   MEN 

 
 
mgr Danuta Gmosińska 

ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 501099557 
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TWORZENIE PLANU 
DZIAŁA Ń 
WSPIERAJĄCYCH DLA 
UCZNIÓW ZE 
SPECYFICZNYMI 
TRUDNOŚCIAMI W 
UCZENIU SIĘ 

 

nauczyciele różnych 
typów szkół i 
przedszkoli 

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie 
nauczycieli do pracy w zespołach planujących 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w nauce /dysleksja 
rozwojowa/ zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
MEN. Podczas szkolenia proponujemy warsztaty 
tworzenia Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia, 
konstruowania planów działań wspierających  na 
podstawie wybranych  przypadków uczniów z 
Państwa placówek.  
 

 
mgr Danuta Gmosińska 

ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 501099557 
 

 
OCENIANIE 
WEWNĘTRZNE I 
ZEWNĘTRZNE  
UCZNIÓW Z 
DYSLEKSJĄ 
ROZWOJOWĄ 
 

nauczyciele różnych 
typów szkół 

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

 
dr Teresa Wejner 

ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 605725076 
 

 
PRAWA UCZNIA W 
SZKOLNEJ 
RZECZYWISTO ŚCI 

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

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

 
dr Teresa Wejner 

ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 605725076 
 

INDYWIDUALIZACJA  
W PRACY Z UCZNIEM 
ZE SPECYFICZNYMI 
TRUDNOŚCIAMI W 
UCZENIU SIĘ 
MATEMATYKI  
 

nauczyciele klas I-
III oraz IV-VI 
szkół podstawowych 

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w 
problematykę specyficznych trudności w uczeniu 
się matematyki./charakterystyka trudności, 
przyczyny, metody pracy  
dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości 
ucznia/ 

 
mgr  Joanna Wójcicka 

ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 601079298 

 
MODEL 
DOSTOSOWANIA 
WYMAGA Ń 
SZKOLNYCH DO 
POTRZEB I 

nauczyciele różnych 
typów szkół 

Szkolenie proponuje model dostosowania 
wymagań, określający rolę dyrektora, rady 
pedagogicznej, zespołów, pedagoga szkolnego, 
wychowawcy klasy, omawia zawartość planów 
działań wspierających, określa rolę szkoły i 
rodziców  

 
mgr Danuta Gmosińska 
mgr Violeta Woźniak 

ptd.lodz@gmail.com 
 

tel. 501099557 
tel. 502364142 
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MOŻLIWO ŚCI UCZNIA 
Z DYSLEKSJĄ 

 

 
UCZEŃ Z ZESPOŁEM 
ADHD W SZKOLE I W 
DOMU 
 

nauczyciele różnych 
typów szkół 

Szkolenie omawia objawy i sposoby postępowania 
oraz wspierania ucznia z ADHD 

 
dr Teresa Wejner 

ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 605725076 

 
JAK MEDIA NAMI 
MANIPULUJ Ą? 

nauczyciele 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

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

Jarosław Kusza ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 501099557 

EMOCJONALNE 
UWARUNKOWANIA 
UZALE ŻNIEŃ 

nauczyciele różnych 
typów szkół 

Szkolenie poszerza spojrzenie na problem 
uzależnień i mechanizm ich powstawania w 
szerszym kontekście. Odkrywa społeczne i 
psychologiczne przyczyny predystynujące do 
uzależnień, a często nie kojarzone bezpośrednio z 
tą problematyką. Uświadamia, że uzależnienia 
wbrew stereotypom wykraczają poza alkohol, 
narkotyki, zakupy, jedzenie. Uczestnicy szkolenia 
poznają też ciekawe podejście do roli szkoły, 
nauczyciela i  rodzica w tzw. profilaktyce 
uzależnień. 

Jarosław Kusza ptd.lodz@gmail.com 
 
tel. 501099557 

 
Szkolenia odbywają się na terenie szkół i placówek. Ceny zależą od czasu trwania, miejsca szkolenia /Łódź czy inna 

miejscowość/, potrzebnych środków czy materiałów itp. 
Informacje i ustalenia – mailowo lub telefonicznie /nr  podane w tabeli przy poszczególnych tematach/ 
 Możliwe są również inne tematy szkoleń związane z problematyką specyficznych trudności w uczeniu się wg zapotrzebowania 

szkół, jak również  dostosowanie wymiaru czasowego szkoleń.  


