
 

  Polskie Towarzystwo Dysleksji 

 Oddział w  Niepołomicach 

serdecznie zaprasza do udziału 

w 

 II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej              

na temat: 

„Wspieram dziecko z dysleksją  
– perspektywa  szkoły - poradni - rodzica” 

 
Niepołomice,  03.06.2019 r. 

 
           Celem konferencji jest prezentacja ro z nych form wsparcia dziecka z dysleksją opartych 
na działaniu rodzica oraz szkoły i poradni.  Diagnoza dysleksji w Poradni wytycza zadania 
terapeutyczne oraz pomocowe. Waz ną rolę pełnią rodzice w s rodowisku domowym, rozwijaniu 
mocnych stron ich dzieci. Szkoła obecnie podejmuje dyskurs: „Jak uczyc   i motywowac ?”.  Czy 
wsparcie tych trzech podmioto w jest wystarczające? Co nalez y zmienic ?  Będziemy pro bowac  
odpowiadac  na te pytania. 
 
Konferencja adresowana jest do: 
 
- nauczycieli, psychologo w, pedagogo w, terapeuto w pedagogicznych, logopedo w,  
- terapeuto w prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesną interwencję, 
- rodzico w, 
- dyrektoro w przedszkoli, szko ł, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych oraz innych placo wek             
  edukacyjnych, 
- przedstawicieli instytucji obejmujących wsparciem osoby niepełnosprawne, 
- władz samorządowych i os wiatowych, 
- lekarzy i fizjoterapeuto w. 
 

PROGRAM KONFERENCJI: 
 
14.00 – 14.30     Rejestracja uczestniko w. 
 
14.30          Powitanie uczestniko w – załoz ycielka i przewodnicząca  Oddziału  PTD – Maria Forys  
                     Wystąpienia przedstawicieli i zaproszonych gos ci. 
 
 
 



2 
 

SESJA PLENARNA 
Zabytkowa Sala Akustyczna, Zamek Kro lewski w Niepołomicach 

 
 
15.00 - 15.45    Wspieram dziecko z dysleksją – twórczy potencjał dzieci z dysleksją  
                             w badaniach bezpośrednich dzieci i w percepcji rodziców  

                             dr hab. Zofia Dołęga, prof. SWPS, mgr Maria Foryś,  Uniwersytet  SWPS,   
                             PPP nr 4, Krako w , PTD, Oddział w Niepołomicach 
 
15.45 – 16.30   4xP.  Filary wsparcia rozwoju ucznia z dysleksją                        
                              mgr Danuta Gmosińska, PTD, Oddział w  Łodzi,  PPP nr 1, Ło dz  
 
16.30 – 17.15   Procedury diagnozowania  dysleksji w Polsce 
                              dr  Olga Pelc- Pękala, Poradnia Psychologiczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji   
                              w Krakowie 
                       
17.15 – 17.45    przerwa  kawowa 
 
17.45 – 18.30   Dotknąć, doświadczyć, zrozumieć. Rozwijanie umiejętności   
                             matematycznych w szkole i w domu 
                             mgr  Joanna Wójcicka,  PTD, Oddział w  Łodzi,  PPP nr 1, Ło dz  
 
18.30 – 19.15   Od kultury nauczania do kultury uczenia się 
                             dr  Marzena  Żylińska, Edukatorium, wspo łtwo rczyni ogo lnopolskiego  
                             ruchu Budzących się Szko ł 
 
19.15 –20.00    Panel dyskusyjny oraz  podsumowanie konferencji 
 
Komitet Organizacyjny: 
Maria Forys  – sekretarz konferencji 
tel.: 606 609 276; ptd.oddzial.niepolomice@gmail.com 
 
Udział w konferencji bezpłatny 
 
Rejestracja: 
Formularz elektroniczny: https://forms.gle/kWyaVVFi4HjdfnPZ8 
W razie pytan :  napisz do nas: konferencje.ptd.niepolomice@gmail.com 
 

Patronat  honorowy: 
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak            Patronat uczelni: 
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