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XXI KONFERENCJA NAUCZYCIELI 

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

 

27 kwietnia 2022 r. 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 
8.30  -  9.00   Rejestracja uczestników 
 
9.00  -  9.15     Powitanie i rozpoczęcie konferencji 
 
 

9.15  -  10.00 „Bądź przy sobie, aby być przy innych. Znaczenie dbania o swój dobrostan dla relacji 
nauczyciel – uczeń.” 
Chciałabym zaprosić Państwa do systemowego spojrzenia na szkołę. Systemowego, czyli takiego, w którym na 
jakość funkcjonowania całości mają wpływ wszyscy jej członkowie i ich dobrostan.  
Tym razem, dla odmiany, zatrzymamy się przy potrzebach nauczycieli, którzy od ostatnich kilku lat pracują                 
w kryzysowej rzeczywistości, pełnej zmian i kortyzolu. Czy w sytuacji, kiedy mój uczeń i jego rodzina mierzą się 
z trudnościami jest miejsce na myślenie o sobie?  
Dbanie o siebie często jest traktowane w naszej kulturze jako przywilej, nagroda. Stawiane na ostatnim 
miejscu. Za to praca ponad siły jest docenianą wartością. Czy takie przekonanie służy nam i naszym uczniom? 
I co na to neurobiologia?  

Anika Rojek – psycholog, psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji, miłośniczka NVC, obecnie 
udziela wsparcia rodzicom, terapeutycznie pracuje z całymi rodzinami, osobami dorosłymi indywidualnie                          
i nastolatkami w gabinecie w Gdyni. 

 

10.00  -  10.45    „System Numicon w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 

 
Iwona Simon – współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ, posiada certyfikaty              

z NUMICON Professional Development z Oxfordu oraz Down Syndrome Education, od ponad 10 lat 

zaangażowana w tworzenie i realizację projektów dotyczących osób z niepełnosprawnością w Polsce                             

i zagranicą w ramach współpracy z organizacjami europejskimi. 

 

 

10.45  -  11.15    Przerwa na kawę 

 

 
11.15 - 12.00 „Integracja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów” 
"W dorosłe życie" - proces rehabilitacji, edukacji i codzienne funkcjonowanie w perspektywie własnej oraz 
rodzica osoby z niepełnosprawnością. Działanie Fundacji „Prosto z serca” niosącej pomoc osobom                              
z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunom. Fundacja prowadzi program „Sprawniejsze ciało, zdrowy 
umysł, lepsza jakość życia” oraz program „Miej w sobie siłę ”. Głównym celem programu jest budowanie 
pewności siebie, praca nad własnymi słabościami. Marzeniem Fundacji jest utworzenie w przyszłości placówki 
rehabilitacyjnej dla podopiecznych i ich opiekunów, co pozwoli na zintensyfikowanie działań oraz pomoc 
większej ilości osób. 
 
Mariusz Rozborski – założyciel Fundacji „Prosto z serca”, osoba niepełnosprawna od urodzenia; ukończone 
studia: wczesna edukacja i oligofrenopedagogika. Członek powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych 
w Gdyni. 
 
Genowefa Rozborska – Członek zarządu Fundacji „Prosto z serca” oraz rodzic osoby z niepełnosprawnością. 
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12.00  -  12.45   „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. 
 
 

12.45   Zakończenie konferencji. 

 

 

 

http://www.katarzyna-rogowiec.pl/

