
 

Forma pracy / rodzaj Spotkanie szkoleniowo – konsultacyjne dla 
nauczycieli  
  
 

Nazwa / temat 
 

„Rozwój dziecka 6-letniego a dojrzałość 
szkolna w aspekcie nowej podstawy 
programowej”. 
 
 

Odbiorcy 
 

Nauczyciele realizujący roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne 

Cele 
 
 

 

 wymiana doświadczeń dotyczących diagnozy 
przedszkolnej gotowości szkolnej (metody, 
narzędzia); 

 charakterystyka rozwoju dziecka 6- letniego 
(rozwój poznawczy, społeczno – emocjonalny, 
percepcyjno – motoryczny); 

 uaktualnienie informacji o regulacji prawnej 
obowiązku szkolnego  

 zwiększenie i ujednolicenie oddziaływań 
psychoedukacyjnych ukierunkowanych na 
dziecko;  

 uściślenie współpracy poradni i przedszkoli/ 
oddziałów przedszkolnych, 

 

Czas trwania 
 

4 godziny lekcyjne 
 

Miejsce zajęć 
 

Poradnia  
 

Liczba uczestników 
 

20 
 

Osoba prowadząca 
 

Anna Szczepańska 
Katarzyna Fedorczak 
 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 
 

Realizacja 
 

Listopad 2015r.  
 

 

 

 

 

 

 



Forma pracy / rodzaj 

 

Studium przypadku 

 

Nazwa / temat 

 

„Ryzyko dysleksji. Problemy i wstępne 
diagnozowanie – dziecko małe (3-4 lata)”. 

Odbiorcy 

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego  

grup 3 - 4 latki 

Cele 

 

 

 

 Świadomość potrzeby wczesnego rozpoznawania 
ryzyka dysleksji u dziecka. 

 Znajomość przyczyn i uwarunkowań ryzyka 
dysleksji. 

 Znajomość symptomów ryzyka dysleksji u małego 
dziecka. 

 Wymiana doświadczeń w pracy z małym dzieckiem 
z objawami ryzyka dysleksji. 

Korzyści (nabyta wiedza i 

umiejętności) 

 

 Nauczyciel będzie posiadał wiedzę dotyczącą 
przyczyn i uwarunkowań dysleksji. 

 Nauczyciel będzie miał świadomość potrzeby 

wczesnego rozpoznania ryzyka dysleksji, potrzeby 

interwencji oraz skutków nie podjęcia działań 

diagnostycznych i terapeutycznych dla dalszego 

rozwoju dziecka.  

Czas trwania 2 godziny 

Miejsce zajęć Poradnia 

Liczba uczestników 10 

Osoba prowadząca 

 

Psycholog – Katarzyna Fedorczak 

Pedagog – Renata Pośpiech 

Informacje, zgłoszenia u prowadzących  

Realizacja wg zgłoszeń  

*  Prosi się nauczycieli o przygotowanie krótkiego opisu ustnego lub pisemnego 

dziecka, którego rozwój percepcyjno – motoryczny budzi zastrzeżenia  oraz jego 

rysunków, prac plastycznych, wytworów manualnych. 

 



Forma pracy / rodzaj Prelekcja 

Nazwa / temat 

 

"Przedszkole sprzyjające organizacji wrażeń 
sensorycznych  - planowanie otoczenia                    
i aktywności" 

Odbiorcy Nauczyciele przedszkoli, terapeuci 

Cele 

 

 

1. Wyposażenie słuchaczy w umiejętności: 

 organizacji otoczenia sprzyjającego rozwojowi 

procesów integracji sensorycznej, 

  zauważania elementów utrudniających lub 

hamujących ten proces, 

 dostrzegania wpływu codziennych aktywności na 

reakcje adaptacyjne dzieci, 

 planowania codziennych czynności ułatwiających 

proces organizacji informacji zmysłowych dzieci 

przedszkolnych. 

 rozpoznawanie zaburzeń procesów integracji 

sensorycznej, 

2. Przedstawienie nauczycielom narzędzia do badań 

przesiewowych dzieci przedszkolnych w kierunku zaburzeń 

integracji sensorycznej. Trenowanie umiejętności 

rozpoznawania zaburzeń procesów integracji sensorycznej. 

 
Korzyści (nabyta wiedza i 

umiejętności) 

 

 Nauczyciel potrafi tworzyć otoczenie sprzyjające 
organizacji wrażeń sensorycznych 

 Nauczyciel potrafi zaplanować aktywności 
sprzyjające rozwojowi procesów integracji 
sensorycznej 

 Nauczyciel potrafi wykonać badania przesiewowe 
wychowanków pod kątem zaburzeń integracji 
sensorycznej  

Czas trwania 90 minut 

Miejsce zajęć POPPP i DM lub przedszkole 

Liczba uczestników 20 osób 

Osoba prowadząca Zuzanna Górska 

Informacje, zgłoszenia na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja wg zgłoszeń 

 



Forma pracy / rodzaj Prelekcja 

Nazwa / temat 

 

„ Jak pomóc dziecku 3-4 letniemu, które mówi 

bardzo mało i/lub bardzo niezrozumiale?” 

Odbiorcy Nauczyciele przedszkoli 

Cele 

 

 

 

 Różnicowanie terminów diagnostycznych: 

Opóźniony Rozwój Mowy, Niesamoistny 

Opóźniony Rozwój Mowy 

 Charakteryzowanie opóźnień  

i zaburzeń mowy małego dziecka 

 Metodyka działań stymulujących rozwój mowy 

małego dziecka 

 

Korzyści (nabyta wiedza i 

umiejętności) 

 

 

 Pogłębienie wiedzy dotyczącej etiologii oraz 

objawów opóźnień  

i zaburzeń rozwoju mowy małego dziecka. 

 Poszerzenie umiejętności postępowania                         

z dzieckiem dotkniętym poważnymi 

trudnościami komunikacyjnymi. 

Czas trwania 90 minut 

Miejsce zajęć Poradnia lub przedszkole 

Liczba uczestników 

 

bez górnego limitu 

 

Osoba prowadząca Halina Furmann 

Informacje, zgłoszenia 

 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja wg zgłoszeń  

 

 



Forma pracy / rodzaj 
 

Prelekcja 
 

Nazwa / temat 
 

 
„Prawidłowy rozwój ruchowy 
dziecka w wieku przedszkolnym 
jednym z warunków powodzenia 
szkolnego.” 
 

Odbiorcy 
 

 
Nauczyciele przedszkola 
 

Cele 
 
 

 

 przekazanie informacji na temat 
charakterystyki rozwoju 
ruchowego dziecka  
w wieku 3,4,5,6 lat, 

 niezgrabność ruchowa, 
niezręczność manualna, 
zaburzenia integracji sensorycznej 
wyjaśnienie, 

 omówienie wpływu zaburzeń 
rozwoju ruchowego na 
funkcjonowanie dziecka  
w szkole 

 
 

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności) 
 

 
Umiejętność dostrzegania przez 
nauczycieli zaburzeń rozwoju ruchowego 
mogących mieć negatywny wpływ na 
funkcjonowanie dziecka w szkole.  
 

Czas trwania 
 

 
90 minut 
 

Miejsce zajęć 
 

 
Przedszkole, poradnia 
 

Liczba uczestników 
 

 
10 - 15 

 
Informacje, zgłoszenia 

 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja wg zgłoszeń  

  

 

 



 
Forma pracy / rodzaj 
 

 
Prelekcja 

 
Nazwa / temat 
 

 
„Zaburzenia mowy o typie afazji 
dziecięcej 
- zagadnienia diagnozy i terapii” 

 
Odbiorcy 
 

 
Nauczyciele, logopedzi 

 
Cele 

 
Zapoznanie z następującymi 
zagadnieniami:  

 warunki konieczne do 
rozpoznania afazji, w tym kryteria 
wykluczające, kryteria 
logopedyczne, kryteria 
psychologiczne, 

 afazja jako niepełnosprawność 
ruchowa, 

 postępowanie terapeutyczne 
 

 
Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności) 
 

 
Uzyskanie wiedzy na temat postępowania 
diagnostycznego i terapeutycznego w 
stosunku do dziecka z niedokształceniem 
mowy. 

 
Czas trwania 
 

 
2 godziny 

 
Miejsce zajęć 
 

 
Poradnia 

 
Liczba uczestników 
 

 
Do 20 osób 

 
Osoba prowadząca 
 

 
Zuzanna Górska 

 
Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

 
Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 

 

 

 



 
Forma pracy / rodzaj 
 

Warsztaty z elementem prelekcji 
multimedialnej. 

Nazwa / temat 
 

 
Jak pomóc uczniom w trafnym wyborze 

zawodu uwzględniając nową reformą 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego ? 

 
Odbiorcy 
 

Wychowawcy uczniów klas gimnazjalnych/ 
szkolni doradcy zawodowi 
 

Cele 
 
 

 Praktyczne poznanie technik i metod 
diagnozy predyspozycji zawodowych 
wychowanków, 

 Poznanie trendów na rynku pracy, 

 Zapoznanie z nową podstawą kształcenia 
ponadgimnazjalnego. 

 
Korzyści (nabyta wiedza i 
umiejętności) 
 

 Posiadają wiedzę o aktualnym rynku pracy, 

 Znają możliwe kierunki dalszego  kształcenia 
po ukończeniu gimnazjum, 

 Posiadają informacje o aktualnej ofercie 
kształcenia ponadgimnazjalnego w rejonie,  

 Posiadają narzędzia do określania 
predyspozycji i preferencji zawodowych 
wychowanków, 

 
Czas trwania 
 

 4 godziny lekcyjne 
 

Miejsce zajęć 
 

Poradnia  
 

Liczba uczestników 
 

do 20 osób 
 

Osoba prowadząca 
 

Anna Szczepańska 
 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Forma pracy / rodzaj 
 

 
Rada szkoleniowa 
 

 
Nazwa / temat 
 

 
Motywacja uczniów do nauki – 
czyli jak pomóc uczniowi osiągnąć 
sukces edukacyjny. 
 

 
Odbiorcy 
 

 
Nauczyciele szkół podstawowych                                
i gimnazjum 
 

 
Cele 
 
 

 

 poznanie strategii wywoływania 
motywacji do nauki, 

 poznanie czynników wzmacniających 
i osłabiających motywację do nauki. 
 

 
Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności) 
 

 

 efektywniejsze nauczanie, 

 wzrost satysfakcji z własnej pracy. 
 
 

 
Czas trwania 
 

 
120 minut 

 
Miejsce zajęć 
 

 
szkoła 
 

 
Liczba uczestników 
 

 
zainteresowani nauczyciele 

 
Osoba prowadząca 
 

 
Barbara Malinowska 
 

 
Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

 
Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 
  



 
Forma pracy / rodzaj 
 

 
Rada szkoleniowa 
 

 
Nazwa / temat 
 

 
Mnemotechniki w pracy z uczniami na 
lekcjach – czyli jak wykorzystać naturalne 
zdolności mózgu. 
 

 
Odbiorcy 
 

 
Nauczyciele 

 
Cele 
 
 

 

 poznanie praw rządzących funkcjonowaniem 
pamięci i praktycznych wskazówek ich 
wykorzystania, 

 rozwijanie twórczego podejścia do prowadzenia 
zajęć lekcyjnych. 
 

 
Korzyści (nabyta wiedza i 
umiejętności) 
 

 

 zdobycie praktycznej wiedzy na temat 
przydatnych technik pamięciowych oraz 
sposobów ich wykorzystywania w codziennym 
procesie lekcyjnym, 

 doskonalenie umiejętności motywowania 
uczniów do aktywniejszego udziału w 
zajęciach oraz efektywniejszego korzystania ze 
zdolności umysłowych, 

 efektywniejsze nauczanie, 

 wzrost satysfakcji z własnej pracy. 
 

 
Czas trwania 
 

 
Cykl warsztatów (8 spotkań po 3 godziny 
dydaktyczne). 
 

 
Miejsce zajęć 
 

 
Poradnia 
 

 
Liczba uczestników 
 

 
zainteresowani nauczyciele 

 
Osoba prowadząca 
 

 
Barbara Malinowska 
 

 
Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

 
Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

  



 

 
Forma pracy / rodzaj 
 

  
Rada Szkoleniowa 

Nazwa / temat 
 

 
„Rola i zadania poradni 
psychologiczno - pedagogicznej                    
w świetle nowych przepisów” 

 
Odbiorcy 
 

 
Zainteresowani  szkoły / przedszkola 
 

 
Cele 
 
 

 
Wskazanie nowej roli poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w 
kontekście kompleksowego 
wspomagania środowiska szkolnego i 
rodzinnego. 
 

 
Korzyści (nabyta wiedza  
i umiejętności) 
 

 
Rozumienie roli i zadań poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 
Wykorzystanie wiedzy w codziennej 
praktyce szkolnej / przedszkolnej. 
 

Czas trwania 
 

 
90 minut  
 

Miejsce zajęć 
 

 
 Na terenie szkół / przedszkoli 
 

Liczba uczestników 
 

 
20  
 

Osoba prowadząca 
 

 
Renata Czapczyńska  
 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Forma pracy / rodzaj 
 

  
Szkolenie Rady Pedagogicznej 

Nazwa / temat 
 

 
„Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych dla ucznia ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi - praktyczne 
rozwiązania w procesie 

 
Odbiorcy 
 

 
Zainteresowani  szkoły / przedszkola 
 

 
Cele 
 
 

Interpretacja dostosowania wymagań 
edukacyjnych i umiejętność doboru 
metod i form pracy z uczniem. 

 
Korzyści (nabyta wiedza  
i umiejętności) 
 

Umiejętność dostosowania metod i form 
pracy do indywidualnych potrzeb ucznia 
uzyskując efektywność procesu 
nauczania. 

Czas trwania 
 

 
90 minut  
 

Miejsce zajęć 
 

 
 Na terenie szkół / przedszkoli 
 

Liczba uczestników 
 

 
30  
 

Osoba prowadząca 
 

 
Renata Czapczyńska  
 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Forma pracy / rodzaj 
 

  
Szkolenie Rady Pedagogicznej 

Nazwa / temat 
 

 
„Interpretacja opinii 
psychologiczno – pedagogicznych – 
obowiązki nauczyciela / 
wychowawcy w aspekcie pomocy 
uczniowi”  
 

 
Odbiorcy 
 

 
Zainteresowani  szkoły / przedszkola 
 

 
Cele 
 
 

Przedstawienie interpretacji opinii 
psychologiczno-pedagogicznej –analiza 
zapisów oraz udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 
 

 
Korzyści (nabyta wiedza  
i umiejętności) 
 

 
Rozumienie sformułowań stosowanych                          
w poradnictwie. Umiejętność dokonania 
analizy opinii w odniesieniu do form 
pomocy dziecku. 

Czas trwania 
 

 
90 minut  
 

Miejsce zajęć 
 

 
 na terenie szkół / przedszkoli 
 

Liczba uczestników 
 

 
20  
 

Osoba prowadząca 
 

 
Renata Czapczyńska  
 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Forma pracy / rodzaj 
 

 
Poradnictwo dla nauczycieli 
Warsztaty  
 

 
Nazwa / temat 
 

 
Syndrom Wypalenia Zawodowego 
 
 

 
Odbiorcy 
 

 
Zainteresowani nauczyciele 
 
 

 
Cele 
 
 

 
Zapoznanie z problemem: przyczyny, 
objawy, przeciwdziałanie i pomoc. 
Profilaktyka wystąpienia problemu. 
 
 

Korzyści (nabyta wiedza i 
umiejętności) 
 

Wiedza na temat Syndromu Wypalenia 
Zawodowego. 
Nabycie umiejętności przeciwdziałania 
wystąpienia problemu. 
 
 

Czas trwania 
 

3 godziny 
 
 

Miejsce zajęć 
 

Poradnia, szkoły w ramach rad 
pedagogicznych 
 
 

Liczba uczestników 
 

w zależności od potrzeb 
 
 

Osoba prowadząca 
 

Jolanta Wdowiak - Konkolska 
 
 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 

 

 

 

 

 

 



Forma pracy / rodzaj 
 

Warsztaty dla nauczycieli 
 

Nazwa / temat 
 

  Konsultacje dla nauczycieli kształcenia 
specjalnego ze szkół ogólnodostępnych. 
 

Odbiorcy 
 

Nauczyciele  pracujący z dzieckiem 
niepełnosprawnym 
 
 

Cele 
 
 

 wymiana doświadczeń 

 wypracowanie nowych form                        
i metod pomocy uczniom z 
niepełnosprawnością 

 
 

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności) 
 

 nabycie nowych form i metod 
pracy z uczniem z 
niepełnosprawnością 

 odreagowanie stresu 
emocjonalnego związanego                        
z pracą w trudnych warunkach 
psychicznych 

 
 

Czas trwania 
 

 
2 godziny. 
 

Miejsce zajęć 
 

Poradnia lub szkoły w przypadku grupy 
osób zainteresowanych z jednej szkoły. 
 
 

Liczba uczestników 
 

 
Nauczyciele zainteresowani ze szkół 
ogólnodostępnych. 
 

Osoba prowadząca 
 

Jolanta Wdowiak – Konkolska, Anna 
Szczepańska, Ewa Bilińska,  Halina 
Furmann, Zuzanna Górska. 
 
 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 

 

 

 



Forma pracy / rodzaj 
 

Warsztaty dla nauczycieli 
 

Nazwa / temat 
 

Dyskalkulia rozwojowa - 
diagnozowanie, formy pomocy 
 

 
Odbiorcy 
 

 
Nauczyciele matematyki 
 
 

Cele 
 
 

 Uświadomienie i zrozumienie 
problemu specyficznych trudności                         
w uczeniu się matematyki 

 Wpływ zaburzeń na funkcjonowanie 
szkolne ucznia 

 Dostarczenie praktycznych 
wskazówek do pracy z uczniem                          
w procesie lekcyjnym 

 
 
Korzyści (nabyta wiedza i 
umiejętności) 
 

 

 Poszerzenie wiedzy na temat 
specyficznych trudności w uczeniu się 
matematyki 

 Poznanie mechanizmów 
warunkujących w/w trudności 

 Poznanie sposobów i metod pracy                   
z uczniem z dyskalkulią w warunkach 
szkolnych 

 
 

 
Czas trwania 

 
Warsztaty 2-godzinne 
 
 

Miejsce zajęć Poradnia  
 
 

Liczba uczestników 
 

Zainteresowani nauczyciele  
( 10-15 osób ) 
 
 

Osoba prowadząca 
 

Iwona Welc 
 
 

Informacje, zgłoszenia 

 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 

 

wg zgłoszeń  



 
 
 
 
 
 
 
 

Forma pracy / rodzaj 
 

Warsztaty dla nauczycieli 
 

Nazwa / temat 
 

Doskonalenie umiejętności 
wychowawczych i budowania relacji                  
z uczniem opartych na autorytecie  
i szacunku 

 
Odbiorcy 
 

 
Zajęcia dla młodych stażem nauczycieli 
 
 

Cele 
 
 

Kształtowanie umiejętności wychowawczych 
w kierunki budowania autorytetu 
nauczyciela w oparciu o otwartą 
komunikację z uczniem z uwzględnieniem 
wzajemnego szacunku, asertywności w 
połączeniu z atmosferą bezpieczeństwa i 
kontaktu sprzyjającego rozwojowi ucznia w 
sferze społecznej i poznawczej   

 
Korzyści (nabyta wiedza i 
umiejętności) 
 

 
Uczestnicy poszerzą wiedzę z zakresu 
psychologii rozwojowej, technik 
komunikacji, radzenia sobie z uczniem 
nadpobudliwym oraz trudnym 
wychowawczo. W ramach zajęć 
warsztatowych uczestnicy przetrenują 
techniki komunikacji z uczniem.  

 
Czas trwania 

 
Warsztaty 2-godzinne 
 
 

Miejsce zajęć Poradnia  
 
 

Liczba uczestników 
 

Zainteresowani nauczyciele  - do 12 osób 
 
 

Informacje, zgłoszenia 

 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 

 

wg zgłoszeń  



 

 

 

 

 
Forma pracy / rodzaj 
 

 
Działania profilaktyczne  
Warsztat dla nauczycieli 
 

 
Nazwa / temat 
 

Przeciwdziałanie patologiom 
- narkomania. 

 
Odbiorcy 

Nauczyciele i pedagodzy 

 
Cele 
 
 

 Prezentacja multimedialna 
materiałów służących do 
rozpoznawania narkotyków, 
symptomów zażywania oraz 
czynników psychospołecznych 
wpływających na zjawisko 
narkomanii wśród młodzieży. 

 Psychoedukacja i ćwiczenia w 
zakresie metod postępowania                      
z uczniami eksperymentującymi                     
z narkotykami i dopalaczami. 

 Problemy okresu dojrzewania                      
i konsekwencje niewłaściwego 
postępowania wychowawczego, 
praca z rodzicami. 

 
 
Korzyści (nabyta wiedza i 
umiejętności) 
 

 
Umiejętność rozpoznawania zagrożenia                        
i sposoby radzenia sobie z problemami 
narkomanii wśród młodzieży. 

 
Czas trwania 
 

 
3 godziny 

 
Miejsce zajęć 
 

 
Szkoła lub poradnia 

 
Liczba uczestników 
 

 
Do 25 osób 

 
Osoba prowadząca 
 

 
Renata Bogucka 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  



 

 

 

Forma pracy / rodzaj 

 

Rada szkoleniowa 

 

 

Nazwa / temat 

 

 

Biblioterapia jako metoda wykorzystania 

terapeutycznych wartości literatury. 

 

Odbiorcy 

 

Nauczyciele 

 

Cele 

 

 

 zapoznanie z metodyką pracy z tekstem 

biblioterapeutycznym. 

 

Korzyści (nabyta wiedza i 

umiejętności) 

 

 nabycie umiejętności tworzenia własnych 

scenariuszy i wykorzystywania gotowych. 

 

Czas trwania 

 

120 minut 

 

Miejsce zajęć 

 

Szkoła 

 

Liczba uczestników 

 

Zainteresowani nauczyciele 

 

Osoba prowadząca 

 

Barbara Malinowska 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 

 



Forma pracy / rodzaj 

 

Warsztaty dla nauczycieli 

 

Nazwa / temat 

 

 

Uczeń z dyskalkulią na lekcjach matematyki-

praktyczne wskazówki do pracy 

Odbiorcy Nauczyciele 

Cele 

 

 

 

 uświadomienie i zrozumienie problemu specyficznych 

trudności w uczeniu się matematyki, 

 wpływ zaburzeń na funkcjonowanie szkolne ucznia, 

 dostarczenie praktycznych wskazówek do pracy z uczniem 

w procesie lekcyjnym. 

Korzyści (nabyta 

wiedza i 

umiejętności) 

 

 poszerzenie wiedzy na temat dyskalkulii, 

 poznanie praktycznych sposobów i metod pracy z uczniem 

z trudnościami w uczeniu się matematyki w warunkach 

szkolnych. 

Czas trwania 

 

2 godziny 

 

Miejsce zajęć Poradnia  

Liczba uczestników 

 

Zainteresowani nauczyciele  

( 10-15 osób ) 

Osoba prowadząca 

 

Iwona Welc 

Anna Szczepańska 

Informacje, 

zgłoszenia 

 

Poradnia 

 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 

  



Forma pracy / rodzaj 

 

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli  

Nazwa / temat 

 

Diagnoza i terapia zachowań 

agresywnych i autoagresywnych                     

u uczniów z niepełnosprawnością.  

 

Odbiorcy 

 

Dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum 

i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych  

w/w problematyką. 

 

Cele 

 

Wyposażenie nauczycieli  w podstawowe 

umiejętności w rozpoznawaniu i radzeniu sobie      

z zachowaniami o charakterze agresywnym 

uczniów niepełnosprawnych.  

 

 

Korzyści (nabyta wiedza i 

umiejętności) 

 

Poprawa funkcjonowania społeczno – 

emocjonalnego  dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej.  

Czas trwania 

 

1 spotkanie  3 godziny lekcyjne, według potrzeb.  

Miejsce zajęć Poradnia. 

Liczba uczestników Grupa 8-10 uczestników (optymalnie) 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 

 

 

 

 



 

Forma pracy / rodzaj 

 

 

Rada szkoleniowa 

 

 

Nazwa / temat 

 

 

Jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi                        

w procesie dydaktyczno – wychowawczym? 

Odbiorcy Nauczyciele 

 

Cele 

 

 

 

 wzbogacenie repertuaru narzędzi oddziaływań 

wychowawczych, 

 wzrost poczucia skuteczności w sytuacjach trudnych 

wychowawczo, 

 wzmocnienie autorytetu nauczyciela. 

 

Korzyści (nabyta wiedza i 

umiejętności) 

 

 

 poznanie najefektywniejszych sposobów oddziaływań 

wychowawczych, 

 doskonalenie umiejętności zapobiegania występowaniu 

sytuacji trudnych. 

 

Czas trwania 

 

120 minut 

 

Miejsce zajęć 

 

Szkoła 

 

Liczba uczestników 

 

Zainteresowani nauczyciele 

 

Osoba prowadząca 

 

Barbara Malinowska 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 



Forma pracy / rodzaj 

 

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli  

Nazwa / temat 

 

Rozpoznawanie i terapia zachowań 

o nieprawidłowym wzorcu 

seksualnym u dzieci i młodzieży                    

z niepełnosprawnością.  

 

Odbiorcy 

 

Dla nauczycieli przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjum, 

zainteresowanych  w/w problematyką. 

 

Cele 

 

Wyposażenie nauczycieli  w podstawowe 

umiejętności w rozpoznawaniu i radzeniu 

sobie z nieprawidłowymi zachowaniami 

seksualnymi dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej.  

Korzyści (nabyta wiedza i umiejętności) 

 

Poprawa funkcjonowania w aspekcie 

seksualnym  dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej.  

Czas trwania 

 

1 spotkanie  3 godziny lekcyjne, według 

potrzeb.  

 

Miejsce zajęć Poradnia. 

Liczba uczestników 

 

Grupa 8-10 uczestników (optymalnie) 

Osoba prowadząca 

 

Jolanta Wdowiak – Konkolska, 

Ewa Bilińska 

Informacje, zgłoszenia 
 

na podstawie formularza zgłoszeniowego 

Realizacja 
 

wg zgłoszeń  

 


