ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
TYFLOEDUKACJA
- diagnoza i funkcjonowanie osób słabo widzących i niewidomych.
Łódź, 24 marca 2017 r. w godz. 11.00 - 15.00
Konferencja odbędzie się w ramach Drzwi Otwartych w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym nr 6 (Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych)
w Łodzi przy ul. Dziewanny 24, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rehabilitacji
Osób Niewidomych i Słabo Widzących „SPOJRZENIE”.

Tematyka konferencji:
1. Wczesna diagnoza i terapia dzieci od 0 - 7 lat.
2. Specyfika funkcjonowania uczniów słabo widzących i niewidomych charakterystyka psychologiczna.
3. Funkcjonowanie wzrokowe uczniów słabo widzących - aspekty medyczne,
następstwa funkcjonalne najczęściej występujących schorzeń wzrokowych.
4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - warsztaty.
5. Specjalistyczne pomoce, sprzęt tyflodydaktyczny, tyflografika - obserwacje
zajęć.

Prowadzący: lekarz okulista, specjaliści zatrudnieni w Ośrodku: tyflopedagodzy,
rehabilitant wzroku, nauczyciel brajla, nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju,
psycholog, pedagog.
Adresaci konferencji: pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych,
nauczyciele, rodzice i wszyscy zainteresowani.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

W załączeniu karta zgłoszenia na konferencję.

Zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA
TYFLOEDUKACJA
- diagnoza i funkcjonowanie osób słabo widzących i niewidomych.
Łódź, 24 marca 2017 r. w godz. 11.00 - 15.00

Imię i nazwisko uczestnika ..................................................................................................
Nazwa placówki ..................................................................................................................
Adres placówki i nr tel. ........................................................................................................
........................................................................................................
Kontakt z uczestnikiem:
E-mail ............................................................ Numer tel. .....................................................
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 22 marca 2017 roku na adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 6, 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24,
lub e-mail: sekretariat@blind.edu.pl lub fax. 42 657 78 11
Dodatkowych informacji udziela: Lidia Marciniak – sekretarz Ośrodka: tel. 42 657 79 41
O zakwalifikowaniu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) o ochronie danych
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zbiorze danych prowadzonych przez
Stowarzyszenie „Spojrzenie” i SOSW nr 6 w celach związanych z rekrutacją na konferencję TYFLOEDUKACJA diagnoza i funkcjonowanie uczniów słabo widzących i niewidomych.

........................................
Podpis dyrektora placówki

...........................................
Podpis uczestnika

