Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole
-wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU)
i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
(IPET)
Drodzy Nauczyciele, Specjaliści, Terapeuci
Czy dla Was wrzesień to też niezwykle gorący okres – pełen planów, analiz, diagnoz
i przygotowań? Wszystko dzieje się za szybko i ciągle brakuje czasu na porządne
opracowanie dokumentacji?
Macie wątpliwości jak sporządzić IPET dla dziecka
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa oświatowego? Nie wiecie jak zinterpretować przepisy dot. pomocy psychologicznopedagogicznej? A może już całkiem pogubiliście się w tym, co jest obligatoryjne, a co można
z powodzeniem pominąć i potrzebujecie wsparcia oraz kompetentnego doradcy? Jeśli tak,
to mamy dla Was znakomitą wiadomość!
Dzięki szkoleniu dowiecie się:
- co to jest wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU)
- po co przeprowadza się WOPFU i jak często należy przeprowadzać diagnozę dziecka
- z jakich elementów składa się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
- jakie są formy udzielania pomocy i od czego zależy ich wybór
- i wiele, wiele innych…
- możecie też oczywiście zadawać własne pytania
Podpowiemy Wam co zrobić, by dokumentami szkolnymi/przedszkolnymi rządziła logika,
zamiast papierologii, a wszystko było zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Prowadzący:
Barbara Łaska – nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny: oligofrenopedagog
i surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i przedsiębiorczości.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie coachingu i zarządzania oświatą. Pracowała jako
nauczyciel i wicedyrektor szkoły specjalnej oraz starszy wizytator w Kuratorium Oświaty
w Łodzi. Koordynowała kształcenie integracyjne, kształcenie specjalne i edukację włączającą.
Była kierownikiem studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki i zastępcą
przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli powołanej przez Wojewodę
Łódzkiego. Jest ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli i Liderem Zmian
w projekcie MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi” oraz ekspertem MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest dyrektorem Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej nr 5 w Łodzi, czynnym egzaminatorem OKE i członkiem Stowarzyszenia
„Mamy Wielkie Serca”.

Termin dla nauczycieli przedszkoli: 17.09.2019, godz. 16:00 – 19:00
Termin dla nauczycieli szkół, pedagogów, terapeutów: 19.09.2019 r., godz. 16:00 – 19:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 128 (budynek C), ul. Nowogrodzka 6/14 sala nr 15
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 69,00 złotych brutto
Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 16 września na adres: szkolenia@innopolis.pl
W treści maila prosimy podać datę szkolenia, imię, nazwisko, adres mailowy oraz dane do
faktury (Informujemy, iż istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę - prosimy
wówczas o podanie danych niezbędnych do jej wystawienia).
Zapewniamy drobny poczęstunek, kawę, herbatę.
Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia wystawione przez akredytowaną
niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli - OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
FUNDACJI INNOPOLIS
Informacje na temat pełnej oferty szkoleniowej na rok 2019/2020:
Jarosław Stępień (+48) 537-201-300,
e-mail: jaroslaw.stepien@innopolis.pl

