UWAGA SZKOLENIA!
Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń organizowanych
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie
Mazowieckiej przy współpracy naszą biblioteką. Część
szkoleń

organizowana

jest

w

placówce

Biblioteki

Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

I. Afazja
30 -listopada (piątek)

mgr S.Kołacka, mgr A.Majewska

godz. 15-17 (przedszkole, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy) Biblioteka Pedagogiczna- 20
miejsc
11 grudnia (wtorek)
godz. 15-17 ( klasy 0-I-III) Biblioteka Pedagogiczna-20 miejsc
12 grudnia (środa)
godz.14-16 (nauczyciele wspomagający, nauczyciele przedmiotowi klas IV-VIII) Biblioteka
Pedagogiczna-20 miejsc

II. Deficyty integracji sensorycznej
29 listopada (czwartek) sala nr 8 i 3 mgr E.Wawrzyniak, K.Szewczyk
godz.13-15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (sportowy strój) -12 miejsc
godz. 16-18 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -(sportowy strój) -12 miejsc
30 listopada (piątek) sala nr 8 i 3
godz.13-15 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna (sportowy strój) -12 miejsc
godz. 16-18 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -(sportowy strój) -12 miejsc

III. Dysfunkcje w zakresie motoryki dużej ( warsztaty dla nauczycieli
wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej ):
29 listopada (czwartek) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna mgr P.Bartosiewicz
godz. 15-17 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ( Sala Doświadczania Świata)

IV. Zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych ( dyskalkulia, dysleksja )
29 listopada (czwartek) mgr E.Klemba,mgr L.Ciesielska,mgr M.Choderska-Prasolik
godz.15-17 ( klasy 0-III i przedszkola ) Biblioteka Powiatowa
03 grudnia( poniedziałek) Biblioteka Pedagogiczna
godz. 15-17( klasy IV-VIII)
06 grudnia ( czwartek) Biblioteka Pedagogiczna
godz.15-17 (średnie szkoły)

V. Niepełnosprawność intelektualna:
30 listopada ( piątek) mgr B.Kosewska, mgr K.Libera , mgr M.Rakowski
godz. 15-17 ( II etap edukacyjny) – do 20 miejsc Biblioteka Pedagogiczna
07 grudnia ( piątek)
godz. 15-17 (I etap edukacyjny) -do 20 miejsc Biblioteka Pedagogiczna

VI. Mutyzm:
12 grudnia ( ( środa) mgr J.Gorgas, mgr J.Lesiak
godz. 15 -17 Biblioteka Powiatowa- 20 miejsc
13 grudnia ( czwartek)

godz. 15-17 Biblioteka Pedagogiczna-20 miejsc

VII. Autyzm:
28 listopada ( środa)

mgr .J.Duda, mgr A.Papież

godz. 16-18 ( 0-III i przedszkole ) Biblioteka Powiatowa - 20 miejsc
10 grudnia ( poniedziałek)
godz.15-17 (klasy IV-VIII) Biblioteka Pedagogiczna-20 miejsc
12 grudnia( środa)
godz. 15-17 (średnie szkoły , Zespół Placówek Specjalnych) Biblioteka Pedagogiczna-20
miejsc

VIII. Zaburzenia zachowania:
28 listopada (środa)

mgr A.Rakowska-Gos , mgr J.Trzcińska-Kuchta

godz. 15-17 ( przedszkole i klasy „0”) Biblioteka Pedagogiczna – ok. 25 miejsc
29 listopada ( czwartek)
godz. 15-17 ( klasy I-IV) Biblioteka Pedagogiczna - ok. 25 miejsc
06 grudnia ( czwartek)
godz .15-17 ( V-VIII i starsze) Biblioteka Pedagogiczna - ok. 25 miejsc

Prosimy o zapoznanie się z propozycją terminów
oraz zapisanie się telefonicznie na wybrane szkolenie
do 21.XI.2018r.
Liczba miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy zgłaszać pod nr telefonu 698629223 .

