
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI  - PROGRAM 

I zjazd (20 godzin)

1 dzie  warsztatów: ń Nauczyciel - lider integracji
 (wprowadzenie  do  problematyki  integracji;  diagnoza  środowiska  szkolnego  i  społecznego; 
modyfikacja  własnych  postaw  wobec  osób  niepełnosprawnych  jako  warunek  skutecznego 
wpływania  na  zmianę  negatywnych  postaw  uczniów;  wprowadzenie  do  metody  badania  w 
działaniu).

1. Bez uprzedzeń, czyli dlaczego musimy uczyć tolerancji? 
2. Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw tolerancji  i  otwartości.  Refleksja nad własnym 

sposobem uczenia.
3. Ja wobec niepełnosprawności, inności. Społeczne postawy wobec niepełnosprawności. 
4. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

• Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
dla  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  –  najnowsze  rozporządzenia 
MEN / doświadczenia saksońskie.

5. Nauczyciel  jako  badacz.  Omówienie  metody  badania  w  działaniu  (założenia,  etapy). 
Identyfikacja problemów, rekonesans badawczy
• Sytuacja osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku
• Diagnoza postaw uczniów wobec osób niepełnosprawnych.

2 dzie  warsztatów:ń     Droga do integracji…Twórcze formy i metody pracy
(sposoby oddziaływań wprowadzające, wspomagające i rozwijające proces integracji)

1. Jak  wprowadzać  tematykę  niepełnoprawności  do  szkolnych  programów 
dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych?
2. Formy i metody pracy, które motywują uczniów do działania, kreatywności, rozwijają 
empatię, umiejętności współpracy w grupie zróżnicowanej (metody aktywizujące).  

• Współpraca  w  grupie.  Motywacja  do  działania  i  współdziałania  –  minimalizacja 
czynników  stresujących,  zmniejszenie zahamowań,  stymulacja  otwartości  i 
spontaniczności dziecka.
• Funkcja  zabawy  –  proces  organizowania  wspólnych  zabaw,  budowanie  otwartej 
postawy i tolerancji;  przeciwdziałanie uprzedzeń, stereotypom. 
• Bajkoterapia – uwrażliwianie i modelowanie pożądanych zachowań i postaw wobec 
osób niepełnosprawnych.
• Przygoda  ze  sztuką  –  gry  i  zabawy  aktywizujące  twórczość  uczniów.  Twórcze 
myślenie – inspirowanie do odkrywania i rozwijania talentów poprzez udział w zajęciach 
z  elementami  arteterapii,  integracyjnych  wycieczkach  kulturoznawczych,  zajęciach 
socjoterapeutycznych.

• Mandale. Wykorzystanie techniki mandali w pracy indywidualnej i grupowej.



II zjazd (20 godzin)

1 dzie  warsztatów: ń
Droga do integracji…Twórcze formy i metody pracy (cd)

• Zrozumieć świat i emocje – analiza rysunku dziecka
• Elementy choreoterapii, muzykoterapii
• Elementy metody Weroniki Sherborne
• Drama

wiat, w którym ka dy jest inny… Ś ż
1. Każdy z nas jest inny, wszyscy mają takie same prawa.
2. Przełamać tabu. Osoby z niepełnosprawnością w mediach, sztuce, literaturze.
3. Nieprzeciętni  -  biografie  wybitnych  osób  z  niepełnosprawnością.  Pozytywne  wzorce  i 

przykłady integracji. 
4. Fakty i mity na temat osób z niepełnosprawnością.
5. Gdy spotkasz osobę niepełnosprawną…(jak się zachować, jak oferować pomoc).

2 dzie  warsztatów: ń
Badanie w działaniu
Projekt  Zaplanowanie  działań  w  lokalnych  środowiskach  ukierunkowanych  na  osiągnięcie 
sformułowanych  celów.   Praca w kierunku tworzenia  scenariuszy zajęć.  Omówienie  sposobów 
wdrażania działań integracyjnych. 

III zjazd  (20 godzin)

1 dzie  warsztatów: ń
Komunikacja w integracji

1. Trening emocjonalny i integracyjny – znaczenie umiejętności interpersonalnych, nabywanie 
nowych  umiejętności  interpersonalnych.  Otwartość  –  właściwe  stosowanie  otwartości, 
otwartość  a samoświadomość,  umiejętność  zbierania  informacji  zwrotnych,  czyli  jak 
reagować na zachowanie innego człowieka.  Otwartość a sympatia.  Refleksja dotycząca 
integracji.

2. Zachowania trudne. Rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach kryzysowych.
3. Komunikacja  w integracji: nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, rodzic –dziecko, nauczyciel 

– rodzic. 
4. Jak  pracować  z  rodzicami  dzieci  niepełnosprawnych  –  budowanie  relacji,  postawy 

rodzicielskie, procedury postępowania.

2 dzie  warsztatów: ń
Badanie w działaniu
Prezentacja  dokonań  uczestników.  Zwrotne  komunikaty  z  przeprowadzonych  działań  – 
omówienie  przebiegu,  problemów,  innowacyjnych  pomysłów  i  wskazówek;  wymiana 
doświadczeń, dyskusja.


