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Ogólnopolska konferencja naukowo - szkoleniowa „Uczeń z
autyzmem w procesie społecznej integracji - fakty,
kontrowersje, perspektywy”.
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo - szkoleniowej „Uczeń z
autyzmem w procesie społecznej integracji - fakty, kontrowersje, perspektywy”.
Konferencja odbędzie się 19 listopada 2011 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 w
Warszawie.
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Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo - szkoleniowej „Uczeń z
autyzmem w procesie społecznej integracji - fakty, kontrowersje, perspektywy”. Konferencja
odbędzie się 19 listopada 2011 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 w Warszawie. Celem
spotkania jest m.in. prezentacja działań sprzyjających przygotowaniu uczniów z autyzmem do
życia w społeczeństwie i społeczna integracja osób z autyzmem oraz przedstawienie specyfiki
funkcjonowania szkoły dla uczniów z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem procesów
uspołeczniania i komunikacji.

Honorowy patronat nad konferencją sprawują:
Prezydent m. st. Warszawy - p. Hanna Gronkiewicz - Waltz
Mazowiecki Kurator Oświaty - p. Karol Semik
Rzecznik Praw Dziecka - p. Marek Michalak
Prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu - prof. Tadeusz Gałkowski.

Spotkanie odbędzie się w czterech grupach tematycznych:
1. Profesjonalne wspieranie rozwoju umiejętności społecznych osób z autyzmem.
2. Refleksje na temat umiejętności komunikacyjnych.
3. Edukacja a terapia w szkole.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



4. Szkoła dla dzieci z autyzmem: wstęp do inkluzji, społeczna integracja czy getto?

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji można przesyłać na załączonych formularzach na adres
e-mail: konferencja.autyzm@gmail.com lub pocztą na adres: Zespół Szkół nr 97, ul.
Tarchomińska 4, 03 - 746 Warszawa z dopiskiem: „Konferencja”, do dnia 30 września 2011 r.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących konferencji znajdziecie Państwo w załącznikach.
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poważaniem

                                                                                                                                    Mazowiecki
                                                                                                                             Wicekurator
Oświaty 
                                                                                                                                           /-/
                                                                                                                              Katarzyna
Góralska
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