Dyrektor
Zespołu
Szkół
Specjalnych
i
Placówek
Oświatowych
w Radomiu, ul. Lipska 2 zaprasza na III Konferencję naukowo – szkoleniową „Jak
wprowadzać w świat osoby z autyzmem?” pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego, pod patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, Pani Aurelii Michałowskiej oraz JM Rektora UTH w Radomiu prof. dr
hab. inż. Zbigniewa Łukasika, która odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 w dniu 9 lutego
2017r. Konferencja organizowana jest we współpracy z Katedrą Pedagogiki
i Psychologii
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz
Stowarzyszeniem Edukacyjno-Rehabilitacyjnym ,,Do Celu”. Skierowana jest do
nauczycieli szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni
psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół,
studentów UTH oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu z miasta Radomia
i województwa mazowieckiego.
Program Konferencji:
8.30 - 9.00 – rejestracja uczestników
9.00 - 9.15 – otwarcie konferencji dyrektor ZSSiPO Krzysztof Sońta
9.15 - 9.30 – wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika UTH
w Radomiu, wystąpienie zaproszonych gości
9.30 - 10.00 – mgr Małgorzata Łozińska, nauczyciel w ZSSiPO w Radomiu, ,,Autyzmpoznać, zrozumieć, pomóc - doświadczenia z pracy w placówce.’’
10.00 - 11.30 – mgr Joanna Burgiełł, Fundacja Synapsis w Warszawie ,,Umiejętności
społeczne - na treningu, w szkole, w domu”.
11.30 - 12.00 – dr. hab. Anna Zamkowska, prof. UTH w Radomiu ,,Krąg przyjaciół
jako forma integracji społecznej osób z autyzmem”.
12.00 - 12.45 – przerwa obiadowo – kawowa
12.45 - 13.45 – mgr Marcin Bonaszewski, Centrum Terapii Autyzmu „Sotis”
w Warszawie, „Podstawowe strategie pracy nad zachowaniami trudnymi”.
13.45 - 15.15 – dr Joanna Ławicka, Fundacja Prodeste w Opolu, autorka książki ,,Nie
jestem kosmitą. Mam Zespół Aspergera”, ,,Spektrum autyzmu-jak uczyć myślenia,
a nie zachowania”.
15.15 – Zakończenie konferencji, wydanie Certyfikatów.
Warunki uczestnictwa:
- w celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który
będzie podstawą do wystawienia certyfikatu uczestnictwa oraz przesłać go drogą
mailową (sekretariat@zssipo.radom.pl), faxem, pocztą na adres szkoły lub dostarczyć
osobiście do sekretariatu ZSSiPO do dn. 31.01.2017r.
- formularze zgłoszeniowe dla nauczycieli, studentów i rodziców dostępne są do
pobrania TUTAJ
- udział w konferencji jest bezpłatny dla nauczycieli i rodziców ZSSiPO
w Radomiu, studentów studiów dziennych oraz zaproszonych gości, natomiast dla
pozostałych koszt wynosi 90 zł
- opłatę za udział w konferencji należy wpłacać na konto: Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "Do Celu" ul. Lipska 2,
26-600 Radom. Nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 5919 9643, w tytule prosimy
wpisać "OPŁATA NA CELE STATUTOWE". Dokonanie opłaty jest warunkiem
umieszczenia na liście.
- dodatkowych informacji dotyczących rejestracji oraz warunków uczestnictwa udziela
sekretariat szkoły pod numerem 48 366 41 31
Koordynator wicedyrektor Ewa Pucułek

