Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu oraz Stowarzyszenie
Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne ,,Do Celu” zaprasza na
V Ogólnopolską Konferencję naukowo – szkoleniową ,,Autyzm – zrozumieć i pomóc”,
która odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu, ul. Chrobrego 31, dnia 4 kwietnia 2019 r.
Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia,
Pana Radosława Witkowskiego skierowana jest do nauczycieli i terapeutów szkół
specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów oraz rodziców
dzieci ze spektrum autyzmu. Tegoroczna konferencja poświęcona jest formom pomocy dla
małych dzieci z autyzmem oraz dla starszych wysoko funkcjonujących osób z autyzmem
i Zespołem Aspergera. Zaprezentujemy nowe podejście w terapii osób z ASD.
PROGRAM KONFERENCJI*:
8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 Otwarcie konferencji, dyrektor ZSSiPO w Radomiu Krzysztof Sońta
9.10 Wystąpienia zaproszonych gości. Przedstawienie programu konferencji – Ewa Pucułek,
ZSSiPO w Radomiu
9.20- 10.50 dr Nela Grzegorczyk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej,
superwizor behawioralny, dyrektor Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
UMIEM w Krakowie, wykładowca SWPS, „SZKOŁA IDEALNA DLA OSÓB
Z AUTYZMEM- czy w ogóle istnieje?”
10.50 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.00 mgr Ewa Kuliga, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej,
superwizor behawioralny, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej UMIEM
w Krakowie, wykładowca SWPS, „Trudny uczeń ze spektrum autyzmu w klasie szkolnejjak można mu pomóc?”
12.00 – 12.15 przerwa kawowa
12.15 - 13.35 dr Joanna Kwasiborska – Dudek, certyfikowany terapeuta i trener metody
ESDM, Centrum Adesse w Warszawie, wykładowca APS, „ESDM - skuteczna forma
pomocy dla małych dzieci z autyzmem”.
13.35 – 14.10 przerwa obiadowa
14.10 – 15.10 mgr Joanna Mikołajczyk, terapeuta behawioralny PSTB, superwizor BCBA,
Fundacja SCOLAR w Warszawie, „Rozwijanie komunikacji małego dziecka z autyzmem
z wykorzystaniem Metody Zachowań Werbalnych”.
15.10 Podsumowanie konferencji, mgr Ewa Pucułek, ZSSiPO w Radomiu, wydanie
zaświadczeń.
Warunki uczestnictwa:
- w celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie
www.konferencja.zssipo.radom.pl do dn. 29.03.2019r.
- udział w konferencji jest płatny - wynosi 120 zł
- opłatę za udział w konferencji należy wpłacać na konto: Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "Do Celu" ul. Lipska 2,
26-600 Radom. Nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 5919 9643, w tytule prosimy wpisać
"WPŁATA NA CELE STATUTOWE-KONFERENCJA O AUTYŹMIE". Dokonanie opłaty
w ciągu 14 dni od zgłoszenia jest warunkiem umieszczenia na liście;
- dodatkowych informacji dotyczących rejestracji oraz warunków uczestnictwa udziela
koordynator konferencji mgr Ewa Pucułek tel.501 042 448
*/program godzinowy może ulec zmianie

