
 

Udzielaniem nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych – realizowanie zadań profilaktycznych oraz 

wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych porad i konsultacji (porady i konsultacje udział w zebraniach rad pedagogicznych; warsztaty; grupy wsparcia; wykładów  

i prelekcji; prowadzenie mediacji; interwencje kryzysowe; działalność informacyjno-szkoleniowa) 
 

propozycje dla NAUCZYCIELI – realizowane poza terenem poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Tematyka  Grupa odbiorców Forma zajęć  Czas trwania  Osoba/ osoby prowadzące 

M-CHAT-RF – narzędzie do prowadzenia 

badań pod kątem występowania ASD 

(spectrum autystyczne) u dzieci w wieku 16-

30 miesięcy    

Nauczyciele pracujący w żłobkach  oraz 

nauczyciele pracujący  grupach dzieci 3-

letnich 

Wykład, realizowany od II 

półrocza roku szkolnego 

2021/2022 

1 h Wydra Mariola 

Dziecko z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi (rozpoznawanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci i 

młodzieży) 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego Wykład 1 h Walczak Aleksandra 

Dzieci w sieci… okiem nauczyciela - 

podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, 

zapobieganie negatywnym skutkom 

korzystania z nowych technologii przez dzieci, 

odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych 

technologii 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego Wykład 1 h Podwalska Aleksandra 

Uwaga, uważam… - wpływ koncentracji 

uwagi na rozwój i edukację dzieci 

(rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży) 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Nauczyciele uczący w klasach I – III 

szkoły podstawowej 

Warsztaty na terenie 

placówki  

(grupa minimum 10 osób) 

2 h Tasarz Eliza 

Uwaga, uważam… - wpływ koncentracji 

uwagi na rozwój i edukację dzieci 

(rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży) 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego 

Nauczyciele uczący w klasach I – III 

szkoły podstawowej 

Udział w radzie 

pedagogicznej 

1 h Tasarz Eliza 

Trening Umiejętności Społecznych w pigułce  

(prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony 

zdrowia psychicznego wśród nauczycieli)     

Uczniowie klas INTEGRACYJNYCH II  

i IV wraz ze swoim wychowawcą 

Zajęcia warsztatowo – 

pokazowe dla 

wychowawców  

1 spotkanie 2 h Nierzwicka Małgorzata 



i nauczycieli 

współorganizujących w 

danej klasie integrację i 

zachęcające do 

wykorzystania metody 

TUS 

Rozpoznawanie ryzyka dysleksji 

rozwojowej. Diagnoza dysleksji rozwojowej 

(rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży) 

Nauczyciele uczący w szkole 

podstawowej 

Wykład 1 h Iwasiów Marzena 

Zaburzenia zachowania u uczniów, sposoby 

skutecznego komunikowania zasad 

(prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony 

zdrowia psychicznego wśród nauczycieli)     

Nauczyciele uczący w klasach IV - VIII Wykład 1 h Bielawska Magdalena 

Depresja u dzieci i młodzieży  (prowadzenie 

edukacji dotyczącej ochrony zdrowia 

psychicznego wśród nauczycieli)     

Nauczyciele uczący w klasach VII - VIII Prelekcja 

 

2 h Cieszewska  Joanna 

Nauczyciel – realizator profilaktyki szkolnej 

(działalność informacyjno – szkoleniowa)    
Nauczyciele uczący w szkołach 

podstawowych 

Nauczyciele uczący w szkołach 

ponadpodstawowych 

Wykład 2 h Surdykowska Edyta 

Grossmann Mariusz 

Jak uczyć i wychowywać dziecko ze 

stwierdzonym ADHD? (prowadzenie edukacji 

dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego 

wśród nauczycieli)     

 

Nauczyciele uczący w szkołach 

podstawowych 

Nauczyciele uczący w szkołach 

ponadpodstawowych 

Wykład, udział w radzie 

pedagogicznej 

1 h Nierzwicka Małgorzata 

Jak uczyć i wychowywać dziecko ze 

stwierdzonym ASD? (prowadzenie edukacji 

dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego 

wśród nauczycieli)     

 

Nauczyciele uczący w szkołach 

podstawowych 

Nauczyciele uczący w szkołach 

ponadpodstawowych 

Wykład, udział w radzie 

pedagogicznej 

1 h Nierzwicka Małgorzata 

Oddziaływania wychowawcze wobec ucznia 

– wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 

Zainteresowani nauczyciele szkoły  

podstawowej i ponadpodstawowej/  

ponadpodstawowej  

 

 

 

 

Warsztaty 

4 h 

po zebraniu się 10 - 

osobowej grupy 

nauczycieli, na 

terenie placówki 

 

Woźniak Ewelina 



Efektywne uczenie się (rozwiązywanie 

problemów dydaktycznych u uczniów)  
Nauczyciele klas IV – VI oraz 

nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Warsztaty 2 h Grossmann Mariusz 

Efektywne uczenie się – propozycje  

i pomysły metod aktywizujących ucznia do 

nauki (rozwiązywanie problemów 

dydaktycznych u uczniów) 

Nauczyciele klas IV – VI oraz 

nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Warsztaty 2 h Walczak Aleksandra 

Rozpoznawanie i wspieranie dzieci/ uczniów  

z zaburzeniami nastroju  (prowadzenie 

edukacji dotyczącej ochrony zdrowia 

psychicznego wśród nauczycieli)     

Nauczyciele klas IV – VI oraz 

nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Warsztaty 2 h Grossmann Mariusz 

Rola wychowawcy w planowaniu ścieżki 

kariery edukacyjno – zawodowej ucznia 

gimnazjum oraz kl. VIII szkoły 

podstawowej (planowaniu i realizacji zadań z 

zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego) 

(podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży) 

 

Nauczyciele wychowawcy klas VIII, 

doradcy zawodowi 
Porady, konsultacje 1 h Kowalewska Anna 

Współpraca poradni psychologiczno – 

pedagogicznej z przedszkolami/ szkołami/ 

placówkami w świetle obowiązujących 

przepisów prawa prawo oświatowego 

(działalność informacyjno – szkoleniowa)  

Nauczyciele szkoły podstawowej  

i ponadpodstawowej  

Prelekcja, Udział w Radzie 

pedagogicznej 

1 h Iwasiów Marzena 

 

Porady, konsultacje dla nauczycieli dzieci 

niepełnosprawnych – wczesne wspomaganie 

rozwoju (dla dzieci od urodzenia do podjęcia 

nauki w szkole) 

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego Porady, konsultacje Wg zgłoszeń Podwalska Aleksandra 

Walczak Aleksandra 

Porady, konsultacje dla nauczycieli  

i specjalistów pracujących z dziećmi  

z całościowymi zaburzeniami rozwoju 

(autyzm, Zespół Aspergera) oraz  

z nadpobudliwością psychoruchową  

Zespół nauczycieli pracujących z 

dzieckiem, uczniem 
Porady, konsultacje 

Wg zgłoszeń Bielawska Magdalena 

Nierzwicka Małgorzata 

Wydra Mariola 

Walczak Aleksandra  

Grossmann Mariusz (od II 

półrocza roku szkolnego 

2021/2022) 

Porady konsultacje dla nauczycieli  

i specjalistów pracujących z dziećmi 

słabowidzącymi  i niewidzącymi 

Zespół nauczycieli pracujących z 

dzieckiem, uczniem 
Porady, konsultacje 

Wg zgłoszeń Iwasiów Marzena 

Podwalska Aleksandra 

Białek Katarzyna (od II 



 półrocza roku szkolnego 

2021/2022) 

Porady konsultacje dla nauczycieli  

i specjalistów pracujących z dziećmi  

słabosłyszącymi i niesłyszącymi 

Zespół nauczycieli pracujących  

z dzieckiem, uczniem 
Porady, konsultacje 

Wg zgłoszeń Iwasiów Marzena 

Podwalska Aleksandra 

Lewandowska Kinga 

Białek Katarzyna (od II 

półrocza roku szkolnego 

2021/2022) 

Porady, konsultacje dla nauczycieli  

i specjalistów pracujących z dziećmi 

niepełnosprawnymi intelektualnie 

Zespół nauczycieli pracujących  

z dzieckiem, uczniem 
Porady, konsultacje 

Wg zgłoszeń Białek Katarzyna 

Kowalewska Anna 

Rynkowska – Gabriel 

wszyscy specjaliści 

psycholodzy  
Porady, konsultacje dla nauczycieli  

i specjalistów pracujących z dziećmi 

niepełnosprawnymi ruchowo 

Zespół nauczycieli pracujących  

z dzieckiem, uczniem 
Porady, konsultacje 

Wg zgłoszeń  Tasarz Eliza 

Walczak Aleksandra 

Rynkowska-Gabriel Magdalena 

Porady, konsultacje pedagogiczne dla 

nauczycieli i specjalistów pracujących  

z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym, niedostosowanymi społecznie 

Zespół nauczycieli pracujących  

z dzieckiem, uczniem 
Porady, konsultacje 

Wg zgłoszeń  Grossmann Mariusz 

Liskin Dorota 

Woźniak Ewelina 

 


