
 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

 
FILIA w TURKU 

zaprasza na spotkanie szkoleniowe:  

Edukacja z dysleksją 
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); 
2. Diagnozowanie dysleksji (narzędzia diagnostyczne, opinia, interpretacja); 
3. Jak skutecznie pracować z osobami z dysleksją (edukacja wspierająca, indywidualizacja 

procesu nauczania, mocne strony dysleksji); 
4. Dysleksja oczami osoby z dysleksją (dysleksja to nie tylko problemy, popełnianie błędów  

i wolniejsze czytanie) ; 
5.  Dyskusja, pytania, wątpliwości uczestników 

Prowadzący: Grzegorz Staroń: psycholog absolwent SWPS Wrocław (jako student 
dwukrotnie wyróżniony przez rektora stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe), członek PTD 
(Polskie Towarzystwo Dysleksji), pomysłodawca i organizator cyklu konferencji naukowych  
"Z dysleksją przez całe życie - dobre praktyki", jeden z współautorów książki "Dysleksja w wieku 
dorosłym", redaktor specjalnego wydania „Biuletynu Dysleksja”, jeden z bohaterów obszernego 
artykułu w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej poświęconego dysleksji. 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, wraz z zoopsychologiem Marcinem Wierzbą prowadzi  
od 3 lat nowatorski program edukacji wspieranej udziałem zwierząt w Terapeutycznej Szkole 
Podstawowej nr 119 we Wrocławiu. 



Termin:14 marca ( sobota) 2015 r.  godz. : 10.00 -15.00 

Liczba miejsc ograniczona ( decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty)      

Opłata: 50 zł 

Informacje dotyczące zgłoszeń: 

 Dokonanie wpłaty (50 zł) na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie nr 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004 z dopiskiem „Dysleksja 
Turek” 

 Potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać w dniu szkolenia. 
 Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie 

załączonego zgłoszenia. 
 Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w siedzibie Biblioteki  

(ul. Piłsudskiego 1) lub przesłać e-mailem (turek@cdnkonin.pl) do dnia 
10.03.2015r. 

 

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  w Koninie Filia w Turku 

ul. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek 

Informacje : 632784940 lub e-mail: turek@cdnkonin.pl 

 


