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     Polkowice, dnia 20.11.2015 r.  

  

   

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
ZAPRASZA 

 
zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 

wychowawców świetlic szkolnych, terapeutów 

 
NA WARSZTATY DOSKONALĄCE 

 
 

ZNACZENIE BAJKOTERAPII  
DLA ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECKA  

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 
 

 
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE 

 

11 grudnia 2015 roku, godz. 16:00 – 19:15 
 (4 godz. dydaktyczne) 

 

w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1 

(sala konferencyjna parter) 
 

 
Prowadzący: Małgorzata Perwenis trener TOP Szkolenia M. Zaborska-Skorupa;  
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku pedagogika 
w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego z logopedią oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną w Oleśnicy 
ze specjalnością gry na fortepianie i flecie. Posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki do nauczania  
i wychowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zakresu pedagogiki leczniczej uprawniającej do nauczania 
 i wychowania dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu. Posiada uprawnienia terapeuty integracji 
sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. 
Specjalizuje się w diagnozowaniu profilem psychoedukacyjnym PEP-R dzieci z deficytami rozwojowymi w tym dzieci  
z autyzmem w wieku 0 – 12 lat. Prowadzi terapię EEG – Biofeedback z dziećmi i młodzieżą mającą m.in. trudności  
z koncentracją uwagi oraz terapię behawioralną w pracy z dziećmi autystycznymi. Prowadzi muzykoterapię z dziećmi: 
niedosłyszącymi, niedowidzącymi, zahamowanymi emocjonalnie i opóźnionym rozwojem psychoruchowym. 
        
ZAPISY:  
NABÓR ZAKOŃCZONY – istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową – kontakt ze specjalistą ds. 
kształcenia ustawicznego nauczycieli tel. 76 746 15 70 wew. 73 
 
ODPŁATNOŚĆ:  
-   nauczyciele gmin, które podpisały porozumienie dot. współfinansowania działalności PODM  

w Polkowicach -  NIEODPŁATNIE 
-    nauczyciele pozostałych gmin – 15 zł/godzinę 
 
Program: 

1. Bajkoterapia - metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym                              
2. Terapeutyczne znaczenie bajek – jak pomóc dziecku w sytuacji lęku i wynikającego z niego 

trudnego zachowania.   
3. Bajki relaksacyjne, psychoedukacje, terapeutyczne jako metoda wspierania rozwoju osobowości 

dziecka.                                                   
4. Techniki relaksacyjne i wizualizacyjne w pracy z dziećmi.    
5. Układanie bajek terapeutycznych czyli każdy może zostać terapeutą. 

http://www.polkowice.edu.pl/

