
 

 

 

 

Zaprosiliśmy dla Państwa do Torunia wyjątkowych specjalistów z całej Polski pracujących ze zdolnymi 

dziećmi i młodzieżą, by pomóc Państwu doskonalić swą wiedzę i umiejętności w tym obszarze. 

Naszymi gośćmi są niekwestionowane autorytety w pracy z uzdolnionymi uczniami!   

Wziąć udział w tym spotkaniu to niebywała okazja, bowiem niełatwo spotkać ich razem!  

 

Zapraszamy więc serdecznie na 

KONFERENCJĘ  

„ALE ZDOLNIACHA! UCZEŃ ZDOLNY WYZWANIEM DLA NAUCZYCIELA” 

28 września 2019 r. 

 

ORGANIZATOR: PPP TORUŃ i TODMiDN  
MIEJSCE: Aula CKU TORUŃ Plac św.Katarzyny 8 
TERMIN: 28.09.2019 r. 
CZAS TRWANIA: 8.30 – 15.30 
OPŁATA: 60 ZŁ 
W CENIE: udział w wykładach, korzystanie 
z poczęstunku podczas przerw kawowych 
i lunchowej 
ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE: na podstawie listy 
obecności do odbioru w TODMiDN

ZGŁOSZENIA: wyłącznie mailem na adres: 
zgloszenia@ppp.torun.pl 
(należy podać: tytuł konferencji, imię i nazwisko, dane do 
rachunku, tel.kontaktowy, zobowiązanie dokonania zapłaty 
po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia) w razie braku 
odpowiedzi w ciągu 3 dni proszę o kontakt tel. 509 919 079 
KWALIFIKACJA NA KONFERENCJĘ:  
decyduje kolejność zgłoszeń 
PŁATNOŚĆ: dokonywana przez uczestnika przelewem 
po otrzymaniu zwrotnej informacji potwierdzającej 
przyjęcie zgłoszenia na wskazany w niej rachunek 
bankowy 
 

PLAN KONFERENCJI  

8.30 – 9.00       rozpoczęcie, powitanie, słowo wstępne  
9.00 – 10.30     wykład I  
10.30 – 10.45  przerwa kawowa 
10.45 – 12.15  wykład II 
12.15 – 12.30  przerwa kawowa 
12.30– 14.00   wykład III 
14.00 – 14.15  przerwa lunchowa  
14.15 – 15.00  wykład IV 
15.00 – 15.30  podsumowanie konferencji  



 

PROGRAM KONFERENCJI 

Wykład I - Tomasz Knopik UMCS Lublin 
„Uczeń zdolny – kim jest? Charakterystyka potrzeb ucznia z uzdolnieniami” 
 
Wykład II - Monika Rokicka  Warszawa 
„Uczeń zdolny – jak z nim pracować? Metody pracy wspierające rozwój ucznia z uzdolnieniami” 
 
Wykład III - Małgorzata Rosalska UAM Poznań 
„Uczeń zdolny – co z nim dalej? Ścieżki edukacyjno – zawodowe ucznia z uzdolnieniami” 
 
Wykład IV - Borys Gniot UMK Toruń 
„Uczeń zdolny – czy grozi mu wypalenie? Charakterystyka ryzyka wypalenia ucznia z uzdolnieniami”  
 
Podsumowanie konferencji - Joanna Duszyńska – PPP Toruń  
„Indywidualny tok i program nauki - regulacje prawne i rekomendowane procedury”  
 

 

PRELEGENCI (notki biograficzne przygotowane przez wykładowców) 

Borys Gniot - UMK Toruń - lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, wykładowca 

akademicki 

 

Tomasz Knopik - UMCS Lublin - dr, adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS, ekspert w Instytucie 

Badań Edukacyjnych i w Ośrodku Rozwoju Edukacji, doradca zawodowy i psycholog zdolności. Autor 

ponad 50 publikacji dotyczących wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Współtwórca Lubelskiego 

Laboratorium Talentów, autor modelu wspierania uczniów zdolnych GROW, pasjonat tropienia 

wszelkich przejawów uzdolnień. 

 

Monika Rokicka - Warszawa - nauczyciel dyplomowany, reżyser teatralny i trener. Polonista - praktyk 

z 20-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Doświadczony instruktor teatralny. Wielbicielka 

technik aktywizujących i metod alternatywnych. Budując swój warsztat, sięga do różnych dziedzin 

życia i ciągle poszukuje nowych sposobów na przekazywanie wiedzy. Zaangażowana w ruch 

#wiosnaedukacji i oddolne inicjatywy nauczycielskie. Autorka bloga Uczę i inspiruję. 

 

Małgorzata Rosalska - UAM Poznań - dr hab., pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie 

Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w metodyce doradztwa zawodowego i metodach 

diagnostycznych w doradztwie. Autorka książki „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego”. 

Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół zawodowych („I Ty 

możesz kształcić mistrzów” oraz „Wiatr w żagle”) oraz książek „Praca w Polsce – Dobry Start. Ankieta 

rejestracyjna dla obcokrajowców” oraz „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe 

w szkołach zawodowych”. 


