
 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy zaprasza na formy 

informacyjno-szkoleniowe w ramach Miesiąca Wiedzy na Temat  Autyzmu 
 

Nie bądź zielony w temacie autyzmu.       

W kwietniu bądź niebieski! 
 
06.04.2016 r., godz. 16.30-18.30 

Czy to autyzm?  - warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli, w czasie których zostaną przedstawione kryteria 

diagnostyczne, główne symptomy autyzmu (Pani Marlena Redyk-Wyszyńska, Pani Dorota Pufund) 

 

07.04.2016 r., godz. 16.00-18.00 

Konsultacje indywidualne (Pani Agnieszka Kamińska, Pani Edyta Tubiszewska) 

 

11.04.2016 r., godz. 16.00-18.00 

Jak dziecko z autyzmem postrzega świat?  - wszystkich chętnych zapraszamy na interaktywne spotkanie, które 

pozwoli uczestnikom doświadczyć, w jaki sposób osoby z autyzmem mogą odbierać otaczający nas świat (Pani 

Agnieszka Kamińska, Pani Dorota Pufund, Pani Edyta Tubiszewska) 

 

 13.04.2016 r., godz. 17.00-19.00 

Autyzm wprowadza zmysły w błąd – integracja sensoryczna w autyzmie - celem spotkania jest przybliżenie 

rodzicom oraz nauczycielom wiedzy na temat procesów integracji sensorycznej u dziecka z autyzmem oraz tego, 

w jaki sposób autyzm wprowadza jego zmysły w błąd (Pani Marlena Redyk-Wyszyńska, Pani Dorota Pufund) 

 

14.04.2016 r., godz. 16.00 -18.00 

Konsultacje indywidualne (Pani Dorota Pufund)  

 

18.04.2016 r., godz. 16.00-18.00 

Autyzm od kuchni - zapraszamy wszystkich chętnych, do wzięcia udziału w spotkaniu, na które zaproszone 

zostały Mamy dzieci z autyzmem. Te wspaniałe Kobiety zaprowadzą nas na chwilę w magiczny świat, w którym 

główną rolę odgrywają Dzieci (Pani Agnieszka Kamińska, Pani Anna Zmysłowska) 

 

20.04.2016r., godz. 16.00-18.00 

Zachowania trudne – od teorii do praktyki – spotkanie dla rodziców i nauczycieli, w czasie którego uczestnicy 

dowiedzą się, jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi i jak nim przeciwdziałać (Pani Marlena Redyk-

Wyszyńska, Pani Dorota Pufund) 

 

21.04.2016r., godz. 8.00-10.00 

Konsultacje indywidualne (Pani Agnieszka Kamińska, Pani Anna Zmysłowska) 

 

22.04.2016 r., godz. 10.00 

Dieta w autyzmie – wykład połączony z konsultacjami indywidualnymi (Pani Dorota Myszka, Pani Renata 

Głuszak-Kosiedowska) 

 

25.04.2016 r., godz. 17.00-19.00 

Konsultacje indywidualne (Pani Urszula Sokalska) 

 

26.04.2016 r., godz. 16.00-18.00 

Wokół Autyzmu. O relacjach: Nauczyciel - Dziecko – Rodzic - zapraszamy nauczycieli oraz terapeutów (Pani 

Agnieszka Kamińska, Pani Anna Zmysłowska) 

 

27.04.2016r. godz. 17.00-18.30 

Rola lekarza-pediatry w procesie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej – spotkanie dla lekarzy z rejonu 

działania Poradni (Pani Marlena Redyk-Wyszyńska, Pani Dorota Pufund) 

 

28.04.2016 r., godz. 16.00 

VB-MAPP - ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii – warsztaty dla nauczycieli i 

terapeutów (Pani Urszula Sokalska) 

 

Zapisy w sekretariacie Poradni, ul. Gawędy 5 

 lub telefonicznie pod nr (52) 322 80 32. 


