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Czerwionka – Leszczyny, 30.10.2018

Drektorzy Placówek Oświatowych

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
proponuje udział nauczycieli w programie – ,,Niepełnosprawność nie wyklucza
kreatywności”. Będzie on realizowany od listopada do kwietnia.
Na terenie Poradni, w ramach zajęć grupowych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, będą
prowadzone ćwiczenia z kreatywności, rozwijające myślenie twórcze.
Zapraszamy nauczycieli

do udziału w warsztatach – ,,Rozwijanie kreatywności u dzieci i

uczniów niepełnosprawnych”.
Zaplanowano również godziny na konsultacje indywidualne dla nauczycieli, w ramach których
będą oni mogli skorzystać z porad w zakresie ćwiczeń do wykorzystania na swoich zajęciach.
PPP ogłasza również konkurs: ,,Ja i mój świat" dla dzieci i uczniów, którzy uczęszczają na
zajęcia rewaliadcyjne. Nauczyciele, którzy włączą się w realizację programu otrzymają również
broszurę - ,,Rusz głową- myśl na nowo.” Podsumowanie konkursu odbędzie się w ramach
Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych – bardzo prosimy o deklaracje zainteresowanych
nauczycieli o udziale w tym programie na adres e-mail poradni ppp@powiatrybnicki.pl – do 30.11.
Na 6 lutego zaplanowano telekonferencję na temat ,,Cyberprzemocy”. Informacja zostanie
przesłana w terminie późniejszym.
Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i uczniów, pod hasłem ,,Cyberprzemoc – nie dla
mnie", szczegóły konkursu będą podane w późniejszym terminie, a zgłoszenia będą przyjmowane
na adres e-mail ppp@powiatrybnicki.pl
W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZAPRASZAMY
1.Nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i pedagogów na trening kreatywności. Na warsztatach będą
przedstawione i przećwiczone tematy do wykorzystania w bieżącej pracy rewalidacyjnej z dziećmi
niepełnosprawnymi, jak również w bieżącej pracy z dziećmi i uczniami .

26.11.2018r. godz. 16.00 ( zapisy – do 19.11).
2.Nauczycieli pracujących z dzieckiem z autyzmem i ZA - grupa wsparcia
7.11.2018r. godz. 16.00 ( zapisy do 30.10 ).
3.Pedagogów szkolnych na warsztaty – Mediacje i negocjacje
20.11.2018r. godz.9.00 ( zapisy do 13.11 ), budynek ZS obok poradni
4.Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i ZA
29.11.2018r. godz. 17.00
5.Konsultacje indywidualne dla nauczycieli – ćwiczenia z kreatywności i myślenia twórczego
17.12.2018r. godz.16.00, 18.12 2018r. godz.16.00
6.Szkoła dla Rodziców- styczeń 2019r.
Na wszystkie wyżej wymienione formy prosimy o zgłoszenia w formie elektronicznej na adres
poradni ppp@powiatrybnicki.pl, w zależności od liczby uczestników, spotkania odbędą się na
terenie PPP w Czerwionce lub w budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
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