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POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI 
Oddział w Łodzi 
www.ptd-lodz.pl , ptd.lodz@gmail.com 

OFERTA SZKOLENIOWA 
Propozycje tematów szkoleń dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 
 
 

Tytuł szkolenia Adresaci Tematyka, cele  Autorstwo i prowadzenie Informacje i 
zgłoszenia 
ptd.lodz@gmail.com 
oraz pod podanymi 
poniżej numerami 
telefonów  

 
Autorski program 
polisensoryczny w 
oparciu o „Metodę 
Dobrego Startu”  oraz 
„Zabawy ze szlaczkami”  

nauczyciele 
przedszkoli, 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
oraz terapeuci 
pedagogiczni 
 

Celem szkolenia jest wielozmysłowe uczenie 
dzieci na bazie Metody Dobrego Startu z 
autorskimi opracowaniami piosenek do 
wypracowania rytmiki, różnorodnych  
sposobów wprowadzania i utrwalania znaków 
graficznych i liter. Podczas warsztatu uczestnicy 
poznają założenia, etapy i ćwiczenia  Metody 
Dobrego Startu, ćwiczenia aktywizujące dziecko 
do pracy podczas zabawy. Metoda uczy dzieci 
dobrego tempa pracy, co jest szczególnie ważne 
w grupie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi 
w tym ADHD. 
 

dr Teresa Wejner-
Jaworska 

ptd.lodz@gmail.com 
teresawejner@wp.pl 
tel . 605 725 076 

Litery na wiele sposobów 
 
Wykorzystanie teorii 
inteligencji wielorakich 
Howarda Gardnera we 

nauczyciele 
przedszkoli, 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
oraz terapeuci 

Celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli 
do stosowania różnorodnych  sposobów 
wprowadzania i utrwalania liter. Podczas 
warsztatu uczestnicy poznają ćwiczenia 
aktywizujące różne rodzaje zdolności dziecka: 

mgr Danuta Gmosińska 
mgr Violeta Woźniak  
 

ptd.lodz@gmail.com 
tel. 501099557  
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wprowadzaniu i 
utrwalaniu liter 
  
 

pedagogiczni 
 

inteligencję wizualno-przestrzenną, językową, 
matematyczno-logiczną, przyrodniczą, fizyczno-
kinestetyczną, interpersonalną i 
intrapersonalną. Dzięki temu nauka liter jest 
bardziej efektywna  i zarazem atrakcyjna dla 
dzieci. 
 

Z przyborem i humorem 
 
Elementy Integracji 
Sensorycznej i korektywy 
z wykorzystaniem 
nietypowych przyborów 

nauczyciele 
przedszkoli, 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
oraz terapeuci 
pedagogiczni, 
pedagodzy specjalni 
 

Celem szkolenia jest pokazanie nauczycielom 
możliwości wykorzystania różnorodnych 
nietypowych przyborów w pracy elementami SI  
w połączeniu z gimnastyką korekcyjną. Podczas 
warsztatu uczestnicy poznają prezentowane 
przez prowadzącą interdyscyplinarne podejście 
do tych dwóch grup zajęć terapeutycznych, 
wzajemne powiązania między nimi, a przede 
wszystkim propozycje różnorodnych ćwiczeń i 
zabaw aktywizujące różne grupy mięśniowe i 
stymulujące różne układy sensoryczne.   

dr Maria Kuleczka-
Raszewska 

ptd.lodz@gmail.com 
tel. 501099557 

Uczeń z zespołem ADHD 
w szkole i w domu 

nauczyciele 
wszystkich  typów 
szkół 

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane 
objawy ADHD oraz diagnoza oraz sposoby 
postępowania i  wspierania uczniów z ADHD z 
uwzględnieniem  ich problemów i pozytywów 
jak również skuteczne oddziaływanie w oparciu 
o teorię behawioralną oraz treningi.    
 

Dr hab. Teresa Wejner 
–Jaworska 
 

ptd.lodz@gmail.com 
teresawejner@wp.pl 
 
tel. 605725076 
 

 


