
SPOTKANIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 
 
 

ZAGADNIENIA TEMATYKA ADRESACI 
CZAS 

TRWANIA 
SPOTKAŃ 

PROWADZĄCY 

Problemy logopedyczne 

Najczęściej spotykane opóźnienie 
artykulacyjne u dzieci- ich przyczyny oraz 

sposoby usprawniania poprawności wymowy. 

Nauczyciele 
wychowania 

przedszkolnego 
2 godz. 

Marta Rodziewicz - logopeda 
Kornela Piątkowska-
Kwapisz - logopeda 

Wpływ wady wymowy na trudności 
edukacyjne dziecka. Współpraca nauczyciela 

z logopedą warunkiem pełniejszego 
wspierania rozwoju dziecka. 

Nauczyciele 
wychowania 

przedszkolnego 
i szkół 

podstawowych 

1 godz. 

Praca z dzieckiem z wadą słuchu. 
Wada słuchu a przetwarzanie słuchowe. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

1 godz. 
Marta Rodziewicz – 

logopeda 

Uczeń ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 
(odchylenia rozwojowe, 
zaburzenia rozwojowe) 

Wspieranie rozwoju dziecka 5-cio i 6-cio 
letniego. 

Nauczyciele 
wychowania 
przedszkolne

go 

w zależności 
od potrzeb 

Bogumiła Sokołowska – 
pedagog 

Ewa Suchecka – psycholog 

Wspomaganie rozwoju ucznia  
z niepełnosprawnościami i deficytami 

rozwojowymi. 
Wszystkie typy szkół 2 – 3 godz. 

Bogumiła Sokołowska – 
pedagog  

Małgorzata Ziętek - pedagog 

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu. 

Wszystkie typy szkół 
w zależności od 

potrzeb 

Ewa Suchecka – psycholog  
Bogumiła Sokołowska – 

pedagog 

Wspieranie przez szkołę dziecka  
z problemami natury psychicznej. 

Wszystkie typy szkół 2 godz. 
Gabriela Lenkiewicz-Mrózek – 
psycholog, psychoterapeuta 



Edukacja włączająca. Wszystkie typy szkół  
Bogumiła Sokołowska 

– pedagog 
Ewa Suchecka – psycholog 

Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością 
psychoruchową i z trudnościami w 

koncentracji uwagi ? 
Szkoły podstawowe 2 godz. Hanna Jaszczuk-psycholog 

 

Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi 
trudnościami w nauce- dysleksja, 

dysortografia, dysgrafia. 
Wszystkie typy szkół 2 godz. 

Marta Rodziewicz 
- pedagog, logopeda  

Hanna Jaszczuk –psycholog  
Małgorzata Ziętek – pedagog 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych Wszystkie typy szkół 2 godz. 
Bogumiła Sokołowska 

– pedagog, 
Hanna Jaszczuk- psycholog 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  
w szkole 

Wszystkie typy szkół 2 godz. 
Bogumiła Sokołowska 

– pedagog 

Wykorzystanie opinii i orzeczeń do 
efektywniejszej pracy dydaktyczno -

wychowawczej z uczniem. 
Wszystkie typy szkół 3 godz. 

Beata Połącarz – psycholog  
Hanna Jaszczuk-psycholog 

Zaburzenia rozwojowe dzieci w wieku 5-10 
lat. Jak je rozpoznawać, na co zwracać 

uwagę. 
Wszystkie typy szkół 2 godz. Małgorzata Ziętek- pedagog 

Wspieranie nauczyciela w 
codziennej pracy. 

„Wywiadówka inaczej”- usprawnienie 
komunikacji między nauczycielami  

a rodzicami. 
Wszystkie typy szkół 2 godz. Beata Połącarz – psycholog 

Dobra relacja z dzieckiem jako podstawa 
skutecznej i wartościowej edukacji. Jak ją 

stworzyć? 

Przedszkola, 
wszystkie typy szkół 

2 godz. 

Gabriela Lenkiewicz-Mrózek 

psycholog, 
psychoterapeuta 

Trudności w komunikacji z rodzicem - 
przyczyny, zapobieganie. Trening 

umiejętności komunikacyjnych, 
asertywnych. 

Wszystkie typy szkół 2x 2godz. 
Hanna Jaszczuk-psycholog 
Beata Połącarz- psycholog 



Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych z 
uczniami( uczniowie wycofani, lękowi, 

uczniowie z zaburzeniami, z 
niepełnosprawnością- zespół Aspergera 

Wszystkie typy szkół 2 godz. Małgorzata Ziętek- pedagog 

Bezpieczeństwo w sieci. Szkoły podstawowe 2 godz. Tomasz Marzęcki – pedagog 

Zachowania trudne wśród 
uczniów. 

Zachowania agresywne. 
Zagrożenie uzależnieniem. 

Dlaczego uczniowie sięgają po środki 
psychoaktywne. 

Szkoły podstawowe 
Klasy IV-VIII 

2 godz. 
Beata Połącarz – psycholog 

Tomasz Marzęcki - 
pedagog 

 

Praca z uczniem sprawiającym trudności 
(łamiącym zasady, wycofanym, smutnym, 

lękowym). 
Wszystkie typy szkół 2 godz. 

Gabriela Lenkiewicz-Mrózek 
– psycholog, psychoterapeuta 

Skala samouszkodzeń wśród młodzieży i 
nastolatków. 

Wszystkie typy szkół. 
w szczególności 
szkoły średnie. 

2 godz. Małgorzata Ziętek -  pedagog 

 


