
 

NA BEZPŁATNE WARSZTATY 

PRZEZNACZONE DLA RODZICÓW
          

17.02.2018 (sobota) godz. 11:00

Moje dziecko idzie do szkoły - o kompetencjach (nie tylko edukacyjnych)

dziecka ze spektrum autyzmu rozpoczynającego naukę w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej 

prowadzący: mgr Maria Jankowska -Tracz

dyrektor Centrum Diagnozy, Terapii i Neurorozwoju „Neuronek”. 

godz.10.00

18.02.2017 
ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

18.02.2017 
ZAJĘCIA DLA REHABILITANTÓW

Problemy ortopedyczne w rehabilitacji pediatrycznej

prowadzący: dr n. med. Pruszczyński, specjalista ortopeda i traumatolog, 

adiunkt w Klinice Ortopedii Dziecięcej w Łodzi  

godz.10.00

Zaopatrzenie ortotyczne w rehabilitacji pediatrycznej

Vigo-Ortho specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ortotyki

i zaopatrzenia ortopedycznego wykonywanego na miarę. Współpracujący z University Hospital of Leuven. 

Uczestnicy licznych zjazdów i sympozjów jako prowadzący wykłady z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego. 

Godz.12.00

Jak zachęcić dziecko z autyzmem do komunikowania się?

prowadzące: Zofia Brzeska i Małgorzata Marszałek - 

terapeuci i certyfikowani superwizorzy behawioralni 

Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 

dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. 

Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej 

z osobami z autyzmem w różnym wieku 

oraz różnym poziomem funkcjonowania,

pogłębiają wiedzę na temat terapii osób 

z autyzmem. Pracują na rzecz Stowarzyszenia

Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. 

Zdobytą wiedzą od paru lat dzielą się z innymi 

prowadząc szkolenia i wykłady, m.in.: 

trzystopniowe szkolenia z terapii behawioralnej,

wykłady na studiach podyplomowych, kursach

kwalifikacyjnych. 

13.04.2018 (piątek) godz. 15:00 

ZAPRASZAMY 

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 168 
PRZY UL. PLANTOWEJ 7 W ŁODZI

NA WARSZTATY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ OSOBIŚCIE W ZESPOLE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 168  

LUB TELEFONICZNIE: DOROTA OLCZYK-DRYNIAK  608 223 653  

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

  I REHABILITANTÓW

ZESPÓŁ WCZESNEGO 
WSPOMAGANIA ROZWOJU

 
SZKOLE PODSTAWOWEJ 

SPECJALNEJ NR 168

 03.03.2018 (sobota) godz. 09:00

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.

prowadząca: Magdalena Charbicka - oligofrenopedagog 

z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi z autyzmem, 

terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta 

integracji sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena. 

Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem akademickim 

oraz z instytucjami szkolącymi kadry psychologiczno-pedagogiczne 

do pracy z osobami z ASD. Autorka książki Dziecko z zespołem Aspergera”.„

Termin: 13.04.2018 (piątek) godz. 15:00
Jak zachęcić dziecko z autyzmem do komunikowania się??? 
Prowadzący:
Zofia Brzeska i Małgorzata Marszałek
Terapeuci i certyfikowani superwizorzy behawioralni Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej z osobami z autyzmem 
w różnym wieku oraz różnym poziomem funkcjonowania pogłębiają wiedzę na temat terapii osób z autyzmem. 
Pracują na rzecz Stowarzyszenia pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Zdobytą wiedzą od paru lat dzielą się z innymi prowadząc
szkolenia i wykłady, m.in.: trzystopniowe szkolenia z terapii behawioralnej, wykłady na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych.

Termin: 17.02.2018 (sobota)
TUTAJ BRAKUJE TYTUŁU. Czekam aż Pani się określi.

Termin: 03.03.2018 (sobota) godz. 09:00
Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.
Prowadząca:
Magdalena Charbicka
Oligofrenopedagog z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi z autyzmem, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, 
terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena. 
Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem akademickim oraz z instytucjami szkolącymi 
kadry psychologiczno-pedagogiczne do pracy z osobami z ASD. Jest autorem książki "Dziecko z zespołem Aspergera”.

DZIAŁAJĄCY PRZY

Profilaktyka problemowych/niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych

i wspieranie rozwoju psychoseksualnego dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi i niepełnosprawnością.

prowadząca absolwentka Wydziału Psychologii: Katarzyna Pachniewska - 

i Wydziału Pedagogicznego UW. Ukończyła Podyplomowe Studia 

Wychowania Seksualnego oraz studia w zakresie Seksuologii Klinicznej. 

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz specjalistów pracujących

z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością. 

Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej,

rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej 

oraz seksualności osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną.”
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