
PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 

Upowszechnianie Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci                              
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

Słupsk, 19 września 2016r. 

 

Miejsce konferencji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich  ul. Szczecińska 60 
w Słupsku. 

Cel konferencji: przedstawienie założeń innowacyjnego modelu współpracy instytucji i placówek 
oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
 

Dla kogo: Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, 

poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów, 

nauczycieli i specjalistów szkół/przedszkoli. 

Szczegółowy program konferencji: 

09.00-10.00 

Rejestracja uczestników/wystawa pomocy edukacyjno-terapeutycznych                      
i programów multimedialnych dla dzieci ze SPE (Wydawnictwo Moje Bambino) 
pt.”Dobrze dobrane pomoce wsparciem nauczyciela w pracy z dzieckiem               
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 

Otwarcie konferencji 

10.00-10.10 H. Czerwińska - Szulc - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                
w Słupsku 

10.10-10.20 Krystyna Danielecka -Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska 

Część I - Założenia i wdrażanie modelu 

10.20-10.30 Prowadzenie: H. Czerwińska - Szulc - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej  w Słupsku 

Wykład inauguracyjny – Model partnerskiej współpracy środowiskowej na rzecz dzieci            
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-założenia i rozwiązania praktyczne. 

10.30-11.10   prof. dr hab. Barbara Skałbania - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka  
w Warszawie 

Założenia Modelu Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

11.10-12.10  prof. dr hab. Mirosław Babiarz – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego                          
w Kielcach (wprowadzenie do modelu) 



Agnieszka Karczewska – Gzik  koordynator Ośrodek Rozwoju Edukacji                         
w Warszawie (założenia modelu) 

12.10-12.30 przerwa kawowa /wystawa pomocy edukacyjno-terapeutycznych                               
i programów multimedialnych dla dzieci ze SPE (Wydawnictwo Moje Bambino) 
pt.”Dobrze dobrane pomoce wsparciem nauczyciela w pracy z dzieckiem               
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 

Część II - Formy i zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie 
edukacji włączającej. 

12.30-13.10 doktor Ewa Szumilas - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Zamknięcie konferencji 

13.10-13.20 
 

Prowadzenie: H. Czerwińska - Szulc - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej  w Słupsku 

13.20-14.00 wystawa pomocy edukacyjno-terapeutycznych i programów multimedialnych 
dla dzieci ze SPE (Wydawnictwo Moje Bambino) pt.”Dobrze dobrane pomoce 
wsparciem nauczyciela w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi”. 

 

Uczestnik konferencji otrzyma:  

 materiały konferencyjne Ośrodek Rozwoju Edukacji 
 Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży                 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - materiały dla uczestników konferencji 
 Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 Organizacja kształcenia specjalnego-zadania samorządu 
 pakiet materiałów Wydawnictwa Moje Bambino 

 Zaświadczenie 

 

Komitet naukowy: 

 prof. dr hab. Barbara Skałbania - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka  w Warszawie 
 prof. dr hab. Mirosław Babiarz – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 doktor Ewa Szumilas - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 mgr Agnieszka Karczewska – Gzik  koordynator Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 
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