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OFERTA 
DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

2020/2021
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

Temat   Cel Organizacja zajęć
Osoba

prowadząca

WZMACNIANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI PRZEDSZKOLI

Szkoła dla rodziców i
wychowawców

Wspomaganie
wychowawczej roli

nauczyciela.
Program zajęć doskonalący
podstawowe umiejętności

wychowawcze.
Nauka dialogu, budowania

głębszych i cieplejszych
relacji z dziećmi i
wychowankami.

 Warsztaty. 
Grupa około 12 osób

10 spotkań
3-godzinnych 

Miejsce i terminy po
zebraniu grupy

Planowane II edycje:
jesienna i wiosenna

Psycholodzy: 
J. Krajczyńska
Pedagog 
J. Drzymała
K. Frąckowiak

Zachowania agresywne
dzieci w wieku

przedszkolnym.

Czy agresja u dzieci jest
zła?

Jak należy na nią
reagować?

Jak uczyć dzieci radzenia
sobie z silnymi emocjami? 

Wykład z elementami
warsztatu.
Na terenie

zgłaszanych placówek.

Psycholog 
D. Chmielewska
Pedagog
O. Klimowicz

Dyżur konsultacyjny dla
nauczycieli przedszkoli

Dyżur psychologa,
pedagoga, konsultacje dla

nauczycieli, dyrektorów
przedszkoli

Poniedziałki
14:00 – 15:00

Psycholog 
D. Chmielewska
Pedagog
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.

Konsultacje dla nauczycieli,
omówienie treści

orzeczenia, zaleconych
form rewalidacji i pomocy

psychologiczno-
pedagogicznej.

Wspomaganie nauczyciela
w pracy dydaktycznej i

wychowawczej z dzieckiem.
Współpraca w ramach

zespołu opracowującego
wielospecjalistyczną ocenę
poziomu funkcjonowania

ucznia i Indywidualny
Program Edukacyjno-

Terapeutyczny. 

W miarę potrzeb.
na terenie przedszkoli

lub poradni.
Konsultacje dla

dyrektorów, nauczycieli
na terenie przedszkoli
lub poradni. Udział w

zespołach
dokonujących

wielospecjalistycznej
oceny funkcjonowania.

Tyflopedagog:
E.Łażewska
Surdopedagog:
A.Darowska
Psycholog:
D.Chmielewska
oligofrenopedagog
O.Klimowicz
Neurologopeda
A.Darowska
H.Szczęsna
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Opinie  i orzeczenia
poradni w praktyce

przedszkolnej.

Jak czytać, rozumieć i
realizować treści opinii i
orzeczeń wydawanych

przez PPP. 
Wspólna analiza

przykładowych orzeczeń i
opinii. 

Spotkania
konsultacyjno –

warsztatowe dla Rad
Pedagogicznych

przedszkoli.

Psycholog:
D.Chmielewska
oligofrenopedagog
O.Klimowicz

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 2020  


