Ponadto:
1. Spotkania koordynacyjne dla nauczycieli i pedagogów szkolnych
dotyczące doradztwa zawodowego na terenie szkół.
2. Indywidualne konsultacje dla nauczycieli /pedagogów
- wg zapotrzebowania (na terenie poradni lub szkoły).
3. Grupa wsparcia dla logopedów z rejonu działania Poradni.
4. Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych z rejonu
działania Poradni.
5. Sieć samokształceniowa z dyrektorami przedszkoli, szkół z rejonu
działania Poradni dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Konsultacje w sprawach dzieci i młodzieży dla osób z kręgu instytucji
pomocowych
7. Mediacje, interwencje szkolne.
8. Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów
edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Zainteresowane szkoły i placówki
przeprowadzeniem szkoleniowych rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie
karty zgłoszeniowej dostępnej w sekretariacie Poradni.
Istnieje możliwość realizacji tematów wskazanych przez szkołę lub placówkę
adekwatnie do jej potrzeb.

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00- 19.00.
ul. Romualda Traugutta 1
www.poradniaozorkow.pl
tel.: (42) 257-28-06
tel./fax: (42) 718-93-54
e-mail: poradnia-ozorkow@wp.pl

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

w Ozorkowie

Oferta
dla nauczycieli, wychowawców,
rad pedagogicznych
w roku szkolnym 2017/2018
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas
propozycjami zajęć na rok szkolny 2017/2018.
Poniżej przygotowaliśmy listę warsztatów, szkoleń oraz prelekcji związanych z licznymi wyzwaniami z jakimi
nauczyciele, zmagają się w szkołach
i placówkach.
Termin realizacji jest możliwy do uzgodnienia telefonicznie
z osobami prowadzącymi .
W celu uzyskania dodatkowych informacji i zgłoszenia się na zajęcia
zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozorkowie
w ramach wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły oferuje nauczycielom i wychowawcom pomoc w zakresie następującej tematyki:
L.p

Tematyka

Forma realizacji

1

„Techniki behawioralne”, Prowadzenie: mgr Jarka Kwaśniak

warsztaty

2

„Szkoła dla wychowawców – jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali, jak słuchać, żeby uczniowie mówili”.
Prowadzenie: mgr Jarka Kwaśniak

warsztaty

3

„Jak interpretować opinie i orzeczenia, żeby skutecznie pracować z uczniem?” Prowadzenie: mgr Jarka Kwaśniak

prelekcja

4

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami intelektualnymi i innymi niepełnosprawnościami”
(w tym z autyzmem)” Prowadzenie: mgr Jarka Kwaśniak

5

„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” Prowadzenie: mgr Jarka Kwaśniak

6

„Programy edukacyjne wykorzystywane do pracy z dzieckiem z trudnościami w pisaniu i czytaniu.”
Wykorzystanie Tablicy Interaktywnej do pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi. Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

warsztaty

7

„Edukacyjne nowinki i ciekawostki”- pokaz nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem stron internetowych.
Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak

warsztaty

8

„Ocenianie kształtujące, czyli jakie?” Prowadzenie: mgr Alicja Nyczaj – Matusiak, mgr Anna Sadecka

prelekcja

9

„Uczeń z dysleksją w szkole" – zasady pracy z dzieckiem z problemami dyslektycznymi w procesie lekcyjnym i zajęciach dodatkowych.
Propozycje dostosowania metod pracy do możliwości dziecka z dysleksją. Propozycje ćwiczeń terapeutycznych. – cykl zajęć dla nauczycieli klas IV-VII
SP. Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

warsztaty

„Ryzyko dysleksji. Przyczyny, objawy, propozycje pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi”- zajęcia dla zainteresowanych nauczycieli dzieci
w wieku 6-8 lat. Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

warsztaty

„Rozwijam umiejętności ortograficzne uczniów” – propozycje cyklu zajęć warsztatowych dla nauczycieli i pedagogów klas IV- V.
Prowadzenie: mgr Elżbieta Skonieczna

warsztaty

10

11
12

„Cyberzagrożenia” Prowadzenie mgr Dorota Libich - Jażdżewska

prelekcja

warsztaty

13

„Uczeń niepełnosprawny wzrokowo w szkole ogólnodostępnej” Prowadzenie mgr Dorota Żurek

14

„Rozwój ruchowy dziecka, a rozwój mowy” - Prowadzenie B. Grzechynia

15

„Uczeń słabosłyszący w szkole” Prowadzenie mgr Dorota Libich - Jażdżewska

prelekcja/wykład

16

„ Uzależnienia behawioralne XXI wieku” - Prowadzenie Ewa Pałasz

prelekcja/wykład

17

„Procesy grupowe i ich wpływ na pracę wychowawczą” - Prowadzenie Ewa Pałasz

prelekcja/wykład

18

„Metody motywowania uczniów” - Prowadzenie Ewa Pałasz

prelekcja/wykład

prelekcja/wykład
warsztaty

