
Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego zatrudnionego w PCEiK. 

 

 

                                                                                                    
 
 

 

ZAPRASZAMY  
na szkolenie online 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Adresaci:  Dyrektorzy przedszkoli,  Nauczyciele pracujący w przedszkolach  
 

Osoba prowadząca: Karolina Majchrzak–pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego 
wspomagania. Kierownik wrocławskiego oddziału Promitis – Centrum Terapeutycznego oraz Przedszkoli 
Terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. 
 

Termin szkolenia: 26.09.2022 r. godz. 16.00 

                                  

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne  
 

Miejsce spotkania:  Spotkanie na platformie Microsoft Teams – uczestnik otrzyma dostęp: login i hasło  
do spotkania, po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia udziału: https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8 

Cel główny:  

1. Praktyczne przybliżenie problematyki  funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu  
(autyzm, zespół Aspergera). 

2. Poznanie metod i form pracy  z dzieckiem ze spektrum autyzmu  
(autyzm, zespół Aspergera). 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
Kilka słów o pracy pedagoga specjalnego, orzeczenie o kształceniu specjalnym - czym jest, jak czytać,   
garść statystyk o wydawanych orzeczeniach,  
 
1. ABC Autyzmu   
a) jakie zachowania powinny zwrócić naszą uwagę w przypadku dziecka bez diagnozy, komunikacja z rodzicem  
b) organizacja otoczenia dla przedszkolaka w spektrum  
c) komunikacja z dzieckiem w spektrum  
 
2. Zachowania trudne i sposoby reagowania  
a) czym są zachowania trudne i z czego mogą wynikać  
b) czego NIE robić                                                                                                                                                      Verte 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

Warsztat pracy nauczyciela w przedszkolu  
– w zakresie spektrum autyzmu  

(autyzm i zespół aspergera) 

https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8
http://www.pceik.pl/


Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego zatrudnionego w PCEiK. 

 

c) strategia reagowania  
 
3. Studium przypadku – pytania od słuchaczy. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 22.09.2022 r. 
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.pceik.pl w zakładce:  
Oferta szkoleniowa / Szkolenia.  
 
 
Odpłatność: 
● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK 

porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok oraz z placówek prowadzonych 
przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – 30 zł 

 
● nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK 

porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok, nauczyciele z placówek 
niepublicznych  – 60 zł 

 
Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 3 dni 
robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się  
z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub 
konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. 
 

http://www.pceik.pl/

