Sieć współpracy nauczycieli, pedagogów i psychologów
szkolnych pracujących z uczniami
z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami rozwoju
(subregion południowy)
Odpowiadając na potrzeby nauczycieli w zakresie wspomagania realizacji bieżących zadań,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza przewodniczących zespołów
samokształceniowych lub innych zainteresowanych nauczycieli do udziału w całorocznym
programie wspomagania:
Sieć współpracy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych pracujących
z uczniami z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami rozwoju.
Adresat: zainteresowani tematyką nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni
pracujący z uczniami z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami rozwoju w szkołach
podstawowych z Chojnic, a także powiatów: chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego.

Data szóstego spotkania: 14 marca 2016 r. (poniedziałek)
Temat: 1. Współpraca z rodzicami..

cz.2

2. Podsumowanie całorocznej pracy w sieci - zaświadczenia
Miejsce:

w sala dydaktyczna ODN w Chojnicach, ul. Świetopełka 3, godz. 15.30 – 17.30

Ekspert:

....

Koordynator: Władysława Hanuszewicz - konsultant

Data piątego spotkania w sieci: 8 lutego 2016 r. (poniedziałek)
Temat:

Współpraca z rodzicami..

cz.1

Miejsce:
w sala dydaktyczna ODN w Chojnicach, ul. Świętopełka 3,
15.00 – 17.00
Ekspert:

godz.

Władysława Hanuszewicz

Koordynator: Władysława Hanuszewicz - konsultant

.....
Data czwartego spotkania: 30 listopada 2015 r. (poniedziałek)
Temat: „Szkolna percepcja rzeczywistości ucznia – wpływ stresu na poziom odczuwanego bezpieczeństwa
ucznia ze SPE”

Miejsce:

w sala dydaktyczna ODN w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, godz. 15.00 - 17.30

Ekspert:

mgr Marcin Adamczyk - psycholog

Koordynator: Władysława Hanuszewicz - konsultant
....
Data trzeciego międzyregionalnego spotkania: 16 listopada 2015 r.
Temat: „Porozumienie Bez Przemocy Marshala Rosenberga jako metoda
budowania satysfakcjonujących relacji”.
Miejsce:

w sala dydaktyczna ODN nr 29, Słupsk ul. Bałtycka 29,

Ekspert:

dr Zbigniew Wieczorek

godz. 15.30 – 18.00

Koordynator: Władysława Hanuszewicz – konsultant
--Data drugiego spotkania: 28 października 2015 r.
Temat: Wspomaganie szkół podstawowych w pracy z młodszym uczniem o SPE - podręczniki i pomoce do
edukacji wczesnoszkolnej - uczeń z wadą słuchu.
Miejsce spotkania: ODN w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, godz. 14.30-17.00.
--Data pierwszego spotkania: 24 września (czwartek) 2015 r. godz. 15.30
Miejsce pierwszego spotkania: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a
Temat: Spotkanie organizacyjne – rozpoczęcie pracy sieci
Temat merytoryczny: Nauczyciel wobec zaburzonego zachowania ucznia o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Ekspert: Marcin Adamczyk
Koordynator sieci: Władysława Hanuszewicz - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z
dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju.

