
 

 

Projekt „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej  

ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań  
w praktykę szkolną” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Konferencja  

Czytam i wiem - tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole 

24 maja 2021 roku 
Czas trwania: 10:00 - 13:30 

Formuła: zdalna, platforma ZOOM 

09:45 - 10:00 Łączenie się, sprawy techniczne 

10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji 

– Marzenna Habib, Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i 
Edukacji Włączającej MEiN 

– dr Monika Zima-Parjaszewska, Prezeska Zarządu Głównego PSONI 

Prezentacja spotu reklamowego „Czytam i wiem!” 

10:15 – 10:40 Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie dostępności edukacji, 
Elżbieta Neroj, Jan Kosiński-Gortych 

10:40 – 11:00 Tekst łatwy do czytania i zrozumienia - rozwój, standardy, zastosowanie 
Barbara Abramowska, dyrektor Biura Zarządu Głównego PSONI 

11:00 – 11:20 Tekst łatwy jako racjonalne dostosowanie w realizacji prawa do nauki  
dr Monika Zima-Parjaszewska 

11:20 – 11:40 „Czytam i wiem” - omówienie działań realizowanych w projekcie  
Karolina Makowiecka, specjalistka w Biurze Zarządu Głównego PSONI 

11:40 – 11:50 Przerwa 

11:50 – 12:30 Tworzenie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tekście łatwym,  
dr M. Zima-Parjaszewska, B. Abramowska, K. Makowiecka 

12:30 – 12:45 Jak korzystam z tekstów łatwych  

– Justyna Kozak, pracowniczka Zakładu Aktywności Zawodowej  
   Koła PSONI w Ostródzie,  

– Katarzyna Gołąb, pracowniczka Biura Zarząd Głównego PSONI 

12:45 – 13:05  

 

Dlaczego to takie trudne? Teksty łatwe w praktyce  

– dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Częstochowie  

– Katarzyna Kruś-Kubaszewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej  

– Karolina Zajączkowska, szkoła branżowa I stopnia  

13:05 – 13: 30  Wnioski i rekomendacje do stosowania tekstów łatwych. 
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Zgłaszanie problemów technicznych podczas konferencji: 

Jan Kosiński-Gortych - tel: 795 451 360 

Michał Orzechowski- tel: 516 187 212 

Bartosz Józefowicz - tel: 785 606 445 


