
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 

ROK SZKOLNY 2018/19 
 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI 
 

L.P. TEMATYKA ZAJĘĆ: 
RODZAJ ZAJĘĆ 

(wykład, warsztat, 
konsultacje) 

Grupa odbiorców 
Liczebność 

grupy 
Czas trwania 

zajęć 
REALIZATORZY: 

1 

 
Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku 
przedszkolnym 
 

 
wykład 

nauczyciele przedszkoli 
 

do 30 osób 
 

1godz. 
Urszula Matuszewska, 

Aneta Górska 

2 Grupa wsparcia dla logopedów  - Forum Logopedów superwizje, szkolenia 
logopedzi przedszkolni 

i szkolni 
 

do 40 osób 
w zależności od 

potrzeb 
Urszula Matuszewska, 

Aneta Górska 

3 

Grupa wsparcia dla asystentów, nauczycieli 
wspomagających, nauczycieli specjalistów oraz 
wychowawców przedszkoli  pracujących z dziećmi z 
autyzmem i zespołem Aspergera 

warsztat 
Grupa wsparcia 
1x w miesiącu 

(pierwszy czwartek 
miesiąca) 

nauczyciele przedszkoli  
i szkół podstawowych 

 
do 20 osób 

 
1,5-2 godz 

 

Magdalena Jackowska 
 

4 Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej konsultacje 
nauczyciele szkoła 

podstawowa 
 

do 20 osób 
 

1 godz. 

Zofia Rykała 
Sylwia Tłustochowicz 

Lidia Rubik 
Małgorzata Adler  

5 

 
Analiza wyników badań profilaktycznych ryzyka 
dysleksji rozwojowej- pomoc merytoryczna dla 
nauczycieli. 
Diagnoza przyczyn trudności  w edukacji 
wczesnoszkolnej - pomoc dla nauczycieli stażystów. 
 

instruktaż / 
konsultacje 

nauczyciele szkoła 
podstawowa 

 
do 30 osób 

 
1 godz. 

Lidia Rubik –indywidualne 
konsultacje, analiza 

przypadku. 

6 

 
Pomoc nauczycielom w organizowaniu i opracowywaniu 
wyników badań przesiewowych w zakresie ryzyka 
dysleksji, trudności w nauce. 

konsultacje 
nauczyciele szkoła 

podstawowa 
 

 
do 30 osób 

 
1 godz. 

Alina Włodarek 
Zofia Rykała 



7 

 
Jak interpretować wyniki badań dotyczących gotowości 
szkolnej dzieci z trudnościami w przygotowaniu do 
nauki czytania i pisania. 
 

konsultacje 
nauczyciele grup 

 5, 6 letnich 
 

do 10 osób 
 

1-2 godz. 

 
Bożena Bator 

Agnieszka Ujma 
 

                                                                                                                                      
                                                     

8 

 
Atypowy rozwój mózgu jako propozycja wyjaśnienia 
trudności w nauce 
 

prelekcja dla RP do 30 osób 1 godz. 

 
 

Ewa Juszczyk 

9 

 
Szkoła dla Rodziców i  Wychowawców – przybliżenie 
tematyki warsztatów 
 

prelekcja dla RP do 15.12.18 do 30 osób 30min. 

 
Anna Korycińska 
Alina Włodarek 

10 
 
Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej 
 

konsultacja nauczyciele  do 30 osób wg potrzeb 
 

Ewa Juszczyk 

 
 

11 Wypalenie zawodowe 
 

warsztat 
nauczyciele, pedagodzy, 

dyrektorzy placówek 
do 20 osób 90 minut 

Justyna Czarnacka-
Wojtysek 

BarbaraTubielewicz 

12 
Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez 
współpracę z rodzicami 

warsztat 
nauczyciele wszystkich 

typów placówek 
do 12 osób 90 minut 

BarbaraTubielewicz 
Tomasz Kozłowski 

Justyna Czarnacka- 
Wojtysek 

13 Coaching dla nauczycieli 
spotkania 

indywidualne 
nauczyciele wszystkich 

typów placówek 
  

Magdalena Musiał-
Ogrodnik 

BarbaraTubielewicz 
Tomasz Kozłowski 

Justyna Czarnacka-
Wojtysek 

14 
Szukanie najefektywniejszych sposobów do 
angażowania i aktywizowania rodziców do współpracy 
ze szkołą 

prelekcja 
wykład dla nauczycieli 

 I-IV SP 
Do 30 osób 60 minut Natalia Borecka 

 


