Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni

XX KONFERENCJA NAUCZYCIELI
„Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej”

6 marca 2020 r.

PROGRAM KONFERENCJI
8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15

Powitanie i rozpoczęcie konferencji

9.15 - 9.20 Prezentacja reportażu Piotra Szostaka (absolwenta SP 34): „Love For All, Hatred For None.
All limitations are self-imposed”. Film dotyczący niepełnosprawności z udziałem koleżanki i kolegów z klasy,
wykonany w ramach projektu „Erasmus +”.
9.20 - 10.00 „Dzieci z zespołem Downa i innymi zaburzeniami rozwoju w świetle ich możliwości”.
Fundacja „JA TEŻ” – krótka historia powstania i główne cele (potrzeba stworzenia bezpiecznego środowiska
dla dzieci z zespołem Downa była ogromna. Podobnie jak świadomość, że nikt za nas się tym nie zajmie.
Zaczynałyśmy od pojedynczych spotkań z rodzicami i dziećmi jako sekcja PSONI w Gdańsku, dzisiaj jesteśmy
prężnie działającą organizacją pożytku publicznego, a za największy sukces uważamy godne miejsca pracy dla
osób dorosłych).
Możliwości dzieci z autyzmem, zespołem Downa i innymi zaburzeniami rozwoju - doświadczenia matki
i terapeutki (narodziny niepełnosprawnego dziecka mogą stanowić motywację do poszukiwania rozwiązań
terapeutycznych oraz sposobów życia z nim w możliwie najlepszej relacji).
Metoda Krakowska jako przygotowanie do nauki w szkole oraz wspieranie dalszej edukacji oraz system
Numicon jako narzędzie do kształtowania umiejętności matematycznych.
Magdalena Dawidowska - pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, mama Marcela
z zespołem Downa.
10.00 - 10.45

„Rozwijanie umiejętności społecznych”

Mgr Joanna Węglarz - psycholog, terapeuta EMDR, specjalista psychologii klinicznej, wykładowca
akademicki. w 2003 r ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim,
w 2009 Szkołę Trenerów Metrum, w 2015 r uzyskała dyplom specjalisty w zakresie psychologii klinicznej,
a w 2017 ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna" na UMCS w Lublinie.
Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach.
Od początku swojej kariery zawodowej pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami prowadząc diagnozę
i terapię oraz konsultacje psychologiczne. Na co dzień pracuje w Centrum Rehabilitacji Ośrodku Wczesnej
Interwencji Gdyni. Współautorka dwóch książek "Mruczący Kotek - zajęcia relaksacyjne dla przedszkolaków"
oraz "Wspólna przygoda. Zestaw do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne".
Mgr Dorota Bentkowska - psycholog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych, terapeuta ręki.
Pracuje jako psycholog przedszkolny, realizując terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz
wspiera rozwój społeczny prowadząc zajęcia psychoedukacyjne oraz Trening Umiejętności Społecznych dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współpracuje z Niepubliczną Poradnią PsychologicznoPedagogiczną „w Szczebrzeszynie". Ukończyła kurs socjoterapii, szkolenie dla trenerów TUS, szkolenia
dotyczące metody terapii integracji sensorycznej, III-stopniowy kurs terapii behawioralnej, kurs terapii ręki I i II
stopnia. Współautorka książki „Wspólna przygoda".
10.45 - 11.15

Przerwa na kawę

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98), budynek II, Sala Morska
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11.15 - 11.20 „Czasami mi przeszkadza” – prezentacja dokumentu autorstwa Macieja Mullera
(absolwenta SP 34). Film, którego bohaterem jest uczeń z niepełnosprawnością z klasy IV a.
11.20 - 12.00 „Skąd biorą się sukcesy?" – ponieważ sama sprawdziłam, że prawie wszystko jest możliwe,
postanowiłam szerzej o tym napisać na mojej stronie. Mam nadzieję, że doświadczenia i odczucia, jakimi
zamierzam się z Wami podzielić, pomogą w życiu nie tylko osobom z niepełnosprawnością, ale staną się
podstawą do zmian w życiu osób w pełni sprawnych, czekających biernie na swoją "jedyną szansę życiową".
Katarzyna Rogowiec - Polska paraolimpijka, ekonomistka, specjalistka w obszarze kadr i płac, działaczka
społeczna, kandydatka do Parlamentu Europejskiego w wyborach w roku 2014.
Ukończyła Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją finanse publiczne.
Multimedalistka Mistrzostwach Świata w biegach narciarskich i w biathlonie (Baiersbronn,2003; Fort Kent, 2005;
Khanty Mansiysk, 2011). Od marca 2006 do 2014 roku była Członkinią Rady Zawodników przy
Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim, a od stycznia 2009 do 2015 roku członkinią Komitetu
Zawodników przy Światowej Agencji Antydopingowej. Dwukrotna mistrzyni paraolimpijska z Turynu (2006)
w biegach narciarskich na 15 km techniką klasyczną i na 5 km techniką dowolną i brązowa medalistka Igrzysk
Paraolimpijskich w Vancouver. Jest jedyną osobą, która zdobyła medale dla Polski na tych igrzyskach.
Kilkakrotnie była obserwatorem największych imprez sportowych świata, zbierając doświadczenia
organizacyjne na olimpiadach w Pekinie, Londynie, czy Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej w New Delhi w 2010 r.
W 2010 roku założyła Fundację Katarzyny Rogowiec Avanti, której głównym celem jest wspieranie
wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza osób z niepełnosprawnością szczególnie
w obszarze dokonań sportowych i podróżniczych.
Straciła obie ręce w 1980 (jako 3-letnie dziecko) w wypadku ze sprzętem żniwnym.
12.00 - 12.45

„Odważyli się”.

Nie będzie to typowa prelekcja o miejscu niepełnosprawności w Sztuce, o kwestii na ile Osoba
Niepełnosprawna Intelektualnie jest samodzielnie kreatywna, czy twórczość takiej Osoby coś wnosi lub może
wnosić do Świata pełnosprawnych Odbiorców. Zapraszamy raczej na wyjątkowe spotkanie autorskie bliskich
sobie Przyjaciół.
BEYOND jest nie tyle książką obrazkową, co efektem wielu godzin ważnych rozmów i pięknej ciszy,
poważnych przemyśleń i zacnych wariactw, niepewnych prób i śmiałych działań, a przede wszystkim, zapis
wielu wspólnie przeżytych chwil.
Wojciech Birtus i Groszek Stanilewicz. Urodzeni między latem 1979, a zimą 1980 roku.
Poznali się w 2007 roku w Żylinie na Słowacji podczas Festiwalu Jašidielňa.
Od 2009 roku, przez osiem lat, grali wspólnie w zespole muzycznym Remont Pomp.
Od kilku lat, w ramach programu Best Buddies, razem tworzą, odkrywają, podróżują, imprezują, terapeutyzują
„pełnosprawnych” radośnie demontując system.
Po pierwszej wystawie malarskiej Wojtka w 2015 roku, wykluł się pomysł wspólnej pracy nad powstałym dużo
wcześniej tekstem. Groszek jest autorką kilku publikacji literackich.
Będzie to więc wystąpienie dotyczące wychodzenia z klatek, wspólnych odlotach i serdecznej
współpracy ponad barierami, tak potrzebnej dzisiaj nam wszystkim.
BEYOND - książka cegiełka na działania statutowe Fundacji Nasz Przyjazny Dom do nabycia na miejscu
(12 zł). Podpisy Autorów w gratisie ;-)
12.45 Zakończenie konferencji.

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98), budynek II, Sala Morska

