POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
Oddział w Łodzi
www.ptd-lodz.com, e-mail: ptd.lodz@gmail.com
zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym:

„WYKORZYSTANIE TEORII INTELIGENCJI
WIELORAKICH
W NAUCE ORTOGRAFII”

Prowadzenie szkolenia: Danuta Gmosińska i Violeta Woźniak
Autorki pakietu „7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii”,
wyd. Harmonia 2009

Szkolenie adresowane do nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej,
nauczycieli terapii pedagogicznej w szkołach i poradniach psychologicznopedagogicznych oraz innych zainteresowanych tą tematyką.
Celem szkolenia jest poznanie różnorodnych form uatrakcyjniających nauczanie
ortografii, podniesienie skuteczności nauczania uczniów poprawnej pisowni
w kontekście teorii 7 rodzajów inteligencji /słownej, logiczno-matematycznej,
wizualno-przestrzennej,
muzycznej,
fizyczno-kinestetycznej,
interpersonalnej,
intrapersonalnej/. Uczestnicy szkolenia poznają różnorodne, aktywizujące wszystkie

sfery ćwiczenia, dzięki którym praca nad podnoszeniem kompetencji ortograficznych
staje się przyjemna, skuteczna i kreatywna.
Prezentowane ćwiczenia można wykorzystać w pracy z małą grupą lub z całym
zespołem klasowym.
Termin szkolenia: 10 maja 2019 /piątek/ godz. 14.30 – 19.15
Miejsce szkolenia: Łódź-Bałuty. Adres zostanie przekazany osobom, które zgłoszą
swój udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu: 190 zł /zniżka 50 zł dla członków Łódzkiego Oddziału
PTD z opłaconą składka za 2019r./ Uczestnicy otrzymują w ramach opłaty za
szkolenie pakiet pomocy dydaktycznych „7 walizek. Inteligencje wielorakie w
nauczaniu ortografii” wyd. Harmonia.
Opłaty na konto: Nr konta 70 1020 3352 0000 1802 0081 2651 Polskie Towarzystwo
Dysleksji 92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 159,
Zgłoszenia: e-mail: ptd.lodz@gmail.com z podaniem danych do faktury
Dodatkowe informacje: tel. 501 099 557
O prowadzących szkolenie:
mgr Danuta Gmosińska – pedagog, terapeuta pedagogiczny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w
Łodzi, posiada certyfikat z terapii metodą Instrumental Enrichment, współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Jest autorką publikacji m.in. „Czytam, rozumiem, wiem– teksty i ćwiczenia
dla uczniów z trudnościami w czytaniu” Wyd. RES POLONA Łódź 2002, współautorką pomocy
dydaktycznych: „Literowe Komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania” /współautorstwo z V.
Woźniak / część 1 i 2 /Łódź 2009/ oraz „7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii” – książka i
pakiet pomocy dydaktycznych /współautorstwo z V. Woźniak /Wyd. Harmonia Gdańsk 2009 .
Od 1998 – do chwili obecnej aktywnie działała w Polskim Towarzystwie Dysleksji.
Jest autorką i realizatorem kursów dla nauczycieli i terapeutów pedagogicznych. Promuje wśród nauczycieli i
terapeutów teorię Inteligencji wielorakich H. Gardnera.
mgr Violeta Woźniak - pedagog, terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi. Ukończyła
również studia podyplomowe pomocy psychologicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz studia podyplomowe: Dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia w Opolu. Jest
dyplomowanym terapeutą metody dobrego startu i certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.
Współpracuje m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Zdobyła doświadczenie w
prowadzeniu zajęć i szkoleń dla nauczycieli oraz uczestników kursów kwalifikacyjnych i studiów
podyplomowych. Jest oraz współautorką książek "Literowe komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania
i pisania" część I i II/Wyd. RES POLONA/ i pakietu pomocy dydaktycznych „7 walizek. Inteligencje
wielorakie w nauczaniu ortografii” –/Wyd. Harmonia/.
Specjalizuje się w profilaktyce i terapii zaburzeń grafomotorycznych.

