
Z dysleksją przez całe życie 

szkolenie 30.11.2012r 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest dostarczenie rzetelnej wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat 

dysleksji. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez MEN, a dotyczącymi kształcenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wzrosło zapotrzebowanie na ową wiedzę. 

Cykl naszych szkoleń jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. 

Zakres szkolenia: 

1. Czym jest dysleksja (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia) – 45 min. 
(wykład) 

2. Diagnozowanie dysleksji (narzędzia diagnostyczne, opinia, interpretacja) – 45 min. 
(wykład) 

3. Jak skutecznie pracować z osobami z dysleksją (etiologia dysleksji) – 60 min. 
(warsztat) 

4. Dysleksja oczami osoby z dysleksją (dysleksja to nie tylko problemy, popełnianie 
błędów i wolniejsze czytanie) – 60 min. (warsztat)  

5. Rola zwierząt we wspomaganiu edukacji u dzieci- 45 min. (wykład) 
6. Dyskusja, pytania, wątpliwości uczestników- 45 min. 

Prowadzący:  

Grzegorz Staroń: psycholog, członek PTD (Polskie Towarzystwo Dysleksji), pomysłodawca 
i organizator cyklu konferencji naukowych "Z dysleksją przez całe życie - dobre praktyki", 
jeden z autorów książki "Dysleksja w wieku dorosłym". Pan Grzegorz od lat zajmuje się 
dysleksją, współpracuje z wieloma najlepszymi specjalistami z zakresu dysleksji między 
innymi z prof. Martą Bogdanowicz z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z dr Marcinem 
Szczerbińskim z Uniwersytetu w Cork. 

Karolina Niespodziańska: psycholog, biolog, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu w trakcie pisania pracy doktorskiej. Pani Karolina odbyła także liczne szkolenia w 
zakresie terapii poznawczo- behawioralnej (wykład: Rola zwierząt we wspomaganiu edukacji 
u dzieci). 

Szkolenie adresowane jest do: nauczycieli,  pedagogów, psychologów, studentów oraz 
rodziców zainteresowanych tematyką dysleksji. 

Czas szkolenia to - 6 godzin lekcyjnych.  

Koszt: 150 zł od osoby (koszt obejmuje wykłady, warsztaty oraz materiały)  

Wpłaty należy dokonać na konto: 



 50 1020 5558 1111 1243 2480 0053 ( Bank Inteligo) w tytule wpłaty proszę wpisać „ 
Dysleksja” oraz swoje „imię i nazwisko” 

Termin: 30.11.2012r, godzina 8-14 lub 14-20 ( do wyboru)   

Miejsce: Turek, ul. Piłsudskiego 1 ( Publiczna Biblioteka Pedagogiczna) 

Zgłoszenia,  oraz potwierdzenia wpłaty należy kierować na e-maila: 

ektopia@ektopia.pl, do dnia: 26.11.2012r.   

Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty)  

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: ektopia@ektopia.pl, 
informacje telefoniczne w godzinach od 13-16, 510188269 lub 883349345 

Proszę pamiętać o wyborze godzin, które Państwu najlepiej odpowiadają i uwzględnić je 
podczas zapisów. 

Każda osoba otrzyma zaświadczenie potwierdzające jej udział w szkoleniu. 


