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OFERTA
DLA

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI
2018/2019

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

Temat

Cel

Organizacja zajęć

Osoba
prowadząca

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Systematyczna współpraca
i wymiana doświadczeń w
celu doskonalenia
warsztatu pracy

Logopedów

Spotkania na terenie
poradni.
2 spotkania: w I i II
półroczu.

Koordynator
spotkań:
logopeda
H. Szczęsna

WZMACNIANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI PRZEDSZKOLI
Szkoła dla rodziców i
wychowawców

WARSZTATY
„Dla dzieci, z dziećmi, o
dzieciach - kreatywne
prowadzenie grup
dziecięcych”.

Wspomaganie
wychowawczej roli
nauczyciela.
Program zajęć doskonalący
podstawowe umiejętności
wychowawcze.
Nauka dialogu, budowania
głębszych i cieplejszych
relacji z dziećmi i
wychowankami.

Celem warsztatów jest
wyposażenie nauczycieli
w umiejętność
swobodnego i otwartego
sposobu pracy z dziećmi,
samodzielnego
"komponowania" imprez
dla dzieci i rodziców.
Warsztaty są próbą
odpowiedzi na pytania:
statyczna akademia czy
swobodna forma
zabawy? Perfekcyjnie
przygotowany taniec czy
zabawa integracyjna?
Dzieci na scenie - rodzice
na widowni czy wspólne

Warsztaty.
Grupa około 12 osób
10 spotkań
3-godzinnych
Miejsce i terminy po
zebraniu grupy

Warsztaty
metodyczne
prowadzone przez
trenera Centrum
Szkoleniowego
KLANZA
Na terenie wybranej
placówki, forma
odpłatna, 18 h
dydaktycznych,
dla grupy 25 osób
zainteresowanych
(decyduje kolejność
zgłoszeń)
12-13.10.2018 r.

Psycholog:
J. Krajczyńska
D.Giera-Kmiecik
Pedagodzy:
J. Drzymała
K.Frąckowiak
E.Borowczak

Trener KLANZA
Agnieszka
Kaczmarczyk
koordynator
O. Klimowicz
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WARSZTATY
„Żeby nam się chciało
chcieć - profilaktyka
wypalenia zawodowego
w pracy wychowawczej”.
.

działanie?
Celem warsztatów jest
zastanowienie się nad
zjawiskiem wypalenia
zawodowego, poznanie
przyczyn jego
powstawania, określenie
działań profilaktycznych
oraz wypracowanie
sposobów radzenia sobie
ze stresem
i zniechęceniem w pracy
wychowawczej.
Oprócz zagadnień
merytorycznych
szkolenie zawiera
elementy metody
KLANZY: ćwiczenia
relaksujące,
rozluźniające, budujące
dobry nastrój
uczestników oraz
ruchowe zabawy
integracyjne.

Warsztaty
prowadzone przez
trenera Centrum
Szkoleniowego
KLANZA
Na terenie wybranej
placówki, forma
odpłatna, 10 h
dydaktycznych,
dla grupy 20 osób
zainteresowanych
(decyduje kolejność
zgłoszeń)
18.05.2018 r.

Trener KLANZA
Agnieszka
Kaczmarczyk
koordynator
O. Klimowicz

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU
PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJACEJ W PRZEDSZKOLACH

Dziecko z
niepełnosprawnością
intelektualną,
słabowidzące,
słabosłyszące,
z autyzmem i zespołem
Aspergera ,
niepełnosprawnością
ruchową, w tym afazją
w przedszkolu.

Opinie i orzeczenia
poradni w praktyce
przedszkolnej.

Konsultacje dla nauczycieli,
omówienie treści
orzeczenia, zaleconych
form rewalidacji i pomocy
psychologicznopedagogicznej.
Wspomaganie nauczyciela
w pracy dydaktycznej i
wychowawczej z dzieckiem.
Współpraca w ramach
zespołu opracowującego
wielospecjalistyczną ocenę
poziomu funkcjonowania
ucznia i Indywidualny
Program EdukacyjnoTerapeutyczny.
Jak czytać, rozumieć i
realizować treści opinii i
orzeczeń wydawanych
przez PPP.
Wspólna analiza
przykładowych orzeczeń i
opinii.

W miarę potrzeb.
na terenie przedszkoli
lub poradni.
Konsultacje dla
dyrektorów, nauczycieli
na terenie przedszkoli
lub poradni. Udział w
zespołach
dokonujących
wielospecjalistycznej
oceny funkcjonowania.

Spotkania
konsultacyjno –
warsztatowe dla Rad
Pedagogicznych
przedszkoli.

Tyflopedagog:
E.Łażewska
Surdopedagog:
A.Darowska
Psycholog:
D.Chmielewska
oligofrenopedagog
O.Klimowicz
Neurologopeda
A.Darowska
H.Szczęsna

Psycholog:
D.Chmielewska
oligofrenopedagog
O.Klimiwcz

INNE PROPOZYCJE
Nowe wyzwania

Omówienie najczęstszych

2h wykład z

Logopeda:
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logopedii
Wspomaganie rozwoju
mowy dzieci
przedszkolnych

przyczyn zaburzeń mowy i
prezentacja sposobów
pracy z dziećmi.

elementami warsztatu.
Na terenie przedszkoli
i szkół.

H. Szczęsna
A. Darowska

OFERTA 2018/2019
DLA UCZNIÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:
Temat

Cel

Badania przesiewowe
Profilaktyka zaburzeń
słuchu na Platformie Badań słuchowych dzieci w wieku
Zmysłów
przedszkolnym

Organizacja zajęć

Osoba prowadząca

Badanie na terenie
przedszkoli

Logopeda
H. Szczęsna

Informacje praktyczne:
•
•
•

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia w sekretariacie poradni.
Zajęcia odbywają się w terminach ustalonych z placówką lub po skompletowaniu grupy.
Terminy zajęć dostępne w sekretariacie poradni.
Zgłoszenia prosimy składać do końca października 2018

