
DO  O F E R T Y   PP-P   W   M O R Ą G U 

Propozycje zagadnień  na  spotkania z radami pedagogicznymi  w roku szkolnym 2016/17 

 

L.p. Temat (problem) Forma zajęć Prowadzący zajęcia Ilość godzin 

 

1. 

 

- Dziecko z ADHD w szkole 

  prelekcja 

prezentacja multimedialna 

L. Sekular  

 1 godz. 

 

2. 

Terapia Instrumental Enrichmen- usprawnianie 

procesów myślowych i funkcji poznawczych u  dzieci 
z ADHD, upośledzonych, zdolnych,  z trudnościami w 

nauce. 

  prelekcja 

prezentacja multimedialna 

L. Sekular  

1 godz. 

 

3. 

Specyficzne trudności w uczeniu się  prelekcja 

prezentacja multimedialna 

J. Kłosińska, L. Sekular  

1 godz. 

 

4.  

,,Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia” 

prelekcja 

prezentacja multimedialna 

J. Kłosińska  

2godz. 

5. ,,EEG – Biofeedback – podstawowe zagadnienia, 
zastosowanie 

     prelekcja 

prezentacja multimedialna 

J. Kłosińska, M. 

Krawczak 

1godz. 

6. Specyfika funkcjonowania dziecka ze spektrum 

autyzmu. 

Prelekcja z elementami 

warsztatu. 

D. Miś, K. Szerwińska 45min. 

7. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole 

(lub przedszkolu). 

Prelekcja D. Miś, K. Szerwińska 45min. 

8. Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w 

edukacji włączającej 

 Cykliczne zajęcia warsztatowe 

w ramach sieci współpracy i 

samokształcenia 

D. Miś 5 spotkań 

(każde 180 

minut)  

9. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. 

Dyskalkulia 

Prelekcja multimedialna J. Adamowicz 45min. 

10. 

 

,,Sposoby rozwiązywania konfliktów w klasach 

IV szkół podstawowych i w klasach I szkół 

gimnazjalnych”  

sieć współpracy A. Żmich, M,. Krawczak Zajęcia 

cykliczne 

11 Niepełnosprawni w szkole. Rewalidacja 

indywidualna niepełnosprawnych w warunkach 

szkoły. 

Prezentacja multimedialna, 

prelekcja 

E. Kulawiak, psycholog 45-60 min 



12 Jak dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb ucznia? 

Prelekcja, warsztat, analiza 

orzeczeń, opinii     

E. Kulawiak, psycholog 45 – 60 min 

13 Zasady współpracy poradni i szkoły w 

organizowaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów 

Prelekcja, prezentacja 

multimedialna 

 

E. Kulawiak, psycholog 45-60 min 

14 Rola i zadania nauczyciela wspomagającego. 

Prawne i praktyczne rozwiązania 

Prelekcje, prezentacja 

multimedialna 

E. Kulawiak, psycholog 45-60 min 

15 Wspomaganie nauczycieli w rozwiązywaniu 

indywidualnych problemów wychowawczych i 

edukacyjnych uczniów.  

Konsultacje, udział w pracach 

zespołów wychowawczych, 

E Kulawiak, psycholog W zależności 

od potrzeb 

16 Realizacja innych zadań na terenie szkół i 

placówek zgłoszonych do poradni 

Zgodnie z zapotrzebowaniem E. Kulawiak Zgodni z 

ustaleniami 
17 

 

 

 

Realizacja zadania: wspomaganie szkół i 

placówek, diagnoza potrzeb, wybór obszaru 

zmiany, pomoc w opracowaniu harmonogramu 

działań. 

 

Zgodnie z zapotrzebowaniem 

szkoły 

 

Zespoły zadaniowe 

Cały rok 

zgodnie z 

ustaleniem 

 
 
 


