
      Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu,           

ul. Lipska 2 zaprasza na konferencję „Autyzm – pomagamy zrozumieć świat” pod 

patronatem Prezydenta Miasta Radomia, która odbędzie się w dniu 7 maja 2015r.    

w Centrum Konferencyjnym Gromada  przy ul. Biznesowej 9.  

 

Konferencja skierowana jest do nauczycieli szkół specjalnych, masowych, 

przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, logopedów, 

psychologów, dyrektorów szkół oraz rodziców dzieci z autyzmem z miasta Radomia 

i powiatu radomskiego. 

Program Konferencji: 

9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników 

10.00-10.15 – otwarcie konferencji wz. dyr. szkoły mgr Ewa Pucułek  

10.15-11.00 – mgr Maria Iwańczyk, mgr Anna Zgrzebniak „Zespół Szkół 

Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu – prezentacja placówki. 

Kształtowanie umiejętności funkcjonalnych u uczniów z autyzmem” 

11.00-12.30 – dr Monika Suchowierska - Stephany – Fundacja na Rzecz Dzieci  

z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin „Krok po Kroku”, BCBA, Wyższa szkoła 

Psychologii Społecznej w Warszawie „Stosowana Analiza Zachowania: 

wykorzystanie w terapii dzieci z autyzmem” 

12.30-12.45 – przerwa kawowa 

12.45-13.45 – mgr Magdalena Kaźmierczak, Pyramid Educational Consultans of 

Poland “Klarowny obraz: korzyści płynące ze stosowania PECS”.   

 13.45-14.00 – przerwa kawowa  

14.00-15.00 – dr n.med. Anna Rozetti, psychiatra dzieci i młodzieży, diagnosta 

CZD, dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA w Łodzi, prezes 

Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Polsce, nauczyciel 

akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „Biomedyczne aspekty zaburzeń ze 

spektrum autyzmu w świetle wybranych koncepcji teoretycznych oraz badań 

własnych Centrum Diagnozy i terapii Autyzmu NAVICULA w Łodzi”     

15.00 – zakończenie konferencji         

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych „Mój świat”,  których 

autorem jest uczeń z autyzmem  ZSSiPO.                    

Warunki uczestnictwa: 

 

- w celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, 

który będzie podstawą do wystawienia certyfikatu uczestnictwa oraz przesłać go 

drogą mailową, faxem, pocztą na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do dnia  

30 kwietnia 2015r. 

- formularze zgłoszeniowe dla nauczycieli i dla rodziców dostępne są do pobrania 

w załączniku (kliknij TUTAJ) lub na stronie www.zssipo.radom.pl 

- udział w konferencji jest bezpłatny 

- ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 

- dodatkowych informacji dotyczących rejestracji oraz warunków uczestnictwa 

udziela sekretariat szkoły pod numerem 48 366 41 31 

http://www.zssipo.radom.pl/files/55-karta-zgloszenia-konferencja.doc
http://zssipo.radom.pl/aktualnosci/item/45-konferencja-autyzm-pomagamy-zrozumiec-swiat.html

