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„Metody stymulowania rozwoju dziecka 
z deficytami lub uzdolnieniami”

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 17 WRZEŚNIA 2016 ROKU W GODZ. 10.00 - 14.00 
W SIEDZIBIE GWSH, PRZY UL. BISKUPIEJ 24 B W GDAŃSKU, W SALI 108/109

Warsztaty poprowadzą specjaliści Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

Koordynator wydarzenia z ramienia GWSH: 
Małgorzata Gwizdalska, 
Biuro Karier GWSH
tel.: 600 327 981
e-mail: m.gwizdalska@gwsh.gda.pl

Udział w sesji warsztatowej jest bezpłatny. Zapisy na listę rezerwową 
on-line trwają do 14 września 2016 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na adres: m.gwizdalska@gwsh.gda.pl, podając swoje imię i nazwisko. 
Każdy z biorących udział w sesji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa. 

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA ORAZ TOWARZYSTWO EDUKACYJNE VIZJA 
ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W SESJI WARSZTATOWEJ

10.00 – 11.45
WSTĘP DO INTEGRACJI 
SENSORYCZNEJ, SALA 108

• Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. 
Jak się uczymy? 

• „Nie kręć się!”, „Nie leż na ławce!”, „Znowu bujasz 
się na krześle!”, „Dlaczego ciągle go popychasz?” 
– wpływ dysfunkcji przetwarzania zmysłowego na 
zachowanie dziecka 

• Praca terapeutyczna z dzieckiem (prezentacja 
krótkich filmów)

• Omówienie wybranego deficytu integracji sen-
sorycznej (obronność dotykowa) 

• „Nie będę nosiła tej koszulki!”, „Mamo, przytul 
mnie najmocniej, jak potrafisz” – wspomaganie 
rozwoju procesów integracji sensoryczno-motory-

cznej w środowisku domowym

10.00 – 11.45
PIERWSZA POMOC UCZNIOWI ZDOL-
NEMU, CZYLI JAK WSPIERAĆ, ŻEBY 
NIE ZMARNOWAĆ TALENTU, 
SALA 109

• Podczas warsztatów wspólnie poszukamy 
odpowiedzi na pytania:

• Skąd wywodzą się wybitni artyści i naukowcy? 
• Czy uczeń zdolny potrzebuje większej ilości in-

formacji przekazywanych przez nauczyciela?
• Czy bycie prymusem jest tożsame z byciem 

zdolnym? 
• Jak nie przestymulować dziecka?
• Co zrobić, by talenty i uzdolnienia zostały od-

kryte i przetrwały w szkole?  

 

12.00 – 13.45
MIARKA, KLAMERKA, KOSTKI 
I SZNUREK, CZYLI KILKA SŁÓW 
O DZIECIĘCEJ MATEMATYCE ,
 SALA 108

• Co robić, by nie zmarnować matematycznych 
talentów? 

• Jak rozwijać w dzieciach matematyczną 
ciekawość? 

• Czy można uczyć matematyki na placu zabaw 
i na stołówce? 

• Do czego można wykorzystać kasztany, fasolę 
i miarkę? 

• Udowodnimy, że nauka matematyki może być 
pasjonującą przygodą! 

12.00 – 13.45
TERAPIA RĘKI, 
CZYLI JAK USPRAWNIĆ 
MOTORYKĘ MAŁĄ?, 
SALA 109

• Czy jeśli dziecko nie pisze poprawnie, problem 
tkwi tylko w jego dłoni? 

• Jaki wpływ na wykonywanie ćwiczeń grafo-
motorycznych ma ułożenie miednicy? 

• Czy picie z kubka może być trudne? 
• Co zrobić, gdy zapięcie guzika jest trudnością 

nie do pokonania? 

PLAN WARSZTATÓW (Uczestnicy warsztatów z terapii ręki proszeni są o przyniesienie skarpet oraz koca lub karimaty).


