PROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

LP.

1.

TEMATYKA

Omówienie struktury merytorycznej i formalno-prawnej opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie

CZAS
TRWANIA

PRACOWNICY
REALIZUJĄCY
ZAJĘCIA

Wszyscy
pracownicy
1,5 - 2 godz.
pedagogiczni
Poradni
Małgorzata Gąsior
Anna Banasik
Magdalena Jerzak
Martyna Paprocka

2.

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

3.

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu orientacji zawodowej z uczniami
spotkania
Gerard Adydan
klasy VIII szkół podstawowych.
indywidualne

4.

Warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć profilaktyczno- wychowawczych z młodzieżą,
według autorskiego programu „Jak żyć szczęśliwie?”
Warsztaty przeznaczone są dla pedagogów szkolnych oraz dla wychowawców i katechetów, pracujących
z uczniami szkół ponadpodstawowych oraz z uczniami klas VII i VIII .
Warsztaty będą się odbywały w PPP-P w Piekoszowie, po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.

3 – 4 godz.

5.

Sieć wsparcia dla Szkolnych Doradców Zawodowych – nauczycieli, którym powierzono funkcję doradcy
zawodowego.

spotkania
cykliczne

2 godz.

Anna Kwiatkowska

Gerard Adydan

6.

Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej.

2 godz.

Małgorzata Gąsior
Anna Banasik
Magdalena Jerzak
Martyna Paprocka

7.

Przegląd skutecznych metod i technik nauczania.

2 godz.

M. Paprocka
A. Banasik

8.

„Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym” – spotkanie na szczeblu gminy z nauczycielami
przedszkoli.

3 godz.

Gerard Adydan

9.

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów.

3-4 godz.

Anna Kwiatkowska
Małgorzata Gąsior

10. W co grają z nauczycielami uczniowie – szkolne gry psychologiczne i jak sobie z nimi radzić?

3 godz.

Anna Kwiatkowska
Małgorzata Gąsior

11. Trudności z klasą – warsztaty wspierające wychowawców w pracy z klasami problemowymi.

3-4 godz.

Anna Kwiatkowska
Małgorzata Gąsior

3 godz.

Małgorzata Gąsior
Anna Kwiatkowska

12. Zachowania ryzykowne młodzieży – jak je lepiej rozumieć i jak im przeciwdziałać?

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - propozycje do wykorzystania w pracy
z dziećmi mającymi wady wymowy.

2 godz.

Justyna Macheta
Małgorzata Karcz

14. Jak motywować uczniów do nauki i tworzyć klimat klasy sprzyjający efektywnemu uczeniu się?

2 godz.

Anna Kwiatkowska
Anna Banasik
Małgorzata Gąsior

15. Budowanie udanych relacji interpersonalnych i umiejętność współdziałania w procesie wychowawczym.

3 godz.

Małgorzata Gąsior
Anna Kwiatkowska

2-3 godz.

Małgorzata Gąsior
Anna Kwiatkowska
Wioletta Michta

13.

16. „Wyloguj się do życia” – Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży.

17. Jak wysokie technologie wpływają na dziecko? - warsztaty

2 godz.

Wioletta Michta

18. Praca z uczniem dyslektycznym w szkole.

2 godz.

Martyna Paprocka
Małgorzata Gąsior
Anna Banasik

19. Praca z uczniem zdolnym.

2 godz.

Anna Banasik
Martyna Paprocka

20. ADHD – jak rozpoznawać i postępować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową w szkole?

3 godz.

Anna Kwiatkowska
Małgorzata Gąsior
Anna Banasik

21. Terapia ręki – usprawnianie motoryczne małego dziecka (szkolenie realizowane w poradni).

2 godz.

Martyna Paprocka
Małgorzata Karcz

Uwaga!

Prosimy o ustalanie terminów zajęć z osobami prowadzącymi z dużym wyprzedzeniem

