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OFERTA WSPÓŁPRACY DLA PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
dot. prowadzenia zajęć przez pracowników Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Opolu w roku szkolnym 2017/2018
1. Dla Nauczycieli – na terenie poradni;
 Praca z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem – konsultacje indywidualne lub
zbiorowe dla zainteresowanych nauczycieli - stosownie do zgłoszonych
potrzeb;
prowadzenie: pedagog – Joanna Lelonek;
 Praca z dzieckiem z uszkodzonym słuchem – konsultacje indywidualne lub
zbiorowe dla zainteresowanych nauczycieli - stosownie do zgłoszonych
potrzeb;
prowadzenie: pedagog – Barbara Bilkiewicz – Seń;
 Problemy rozwojowe i wychowawcze dzieci, formy i metody pracy
dostosowane do funkcjonowania dziecka, w tym z niepełnosprawnościami
konsultacje indywidualne lub zespołowe – stosownie do zgłoszonych potrzeb
prowadzenie psycholog Agnieszka Wawer – Sajko lub
psycholog Jakub Praciak lub
pedagog Joanna Bukowska – Golak;
 Prelekcja z elementami pracy warsztatowej nt. Rozwój psychomotoryczny
i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
prowadzenie: pedagog Joanna Bukowska – Golak, psycholog Marta
Nakonieczna;
2. Dla Rodziców - realizacja zajęć na terenie placówek
 Prelekcja nt. Wpływ technologii informacyjnej na rozwój komunikacji małego
dziecka,
prowadzenie: logopeda Barbara Bilkiewicz – Seń;
 Prelekcja nt. Gotowość szkolna dziecka,
prowadzenie: logopeda Barbara Bilkiewicz – Seń;
 Prelekcja nt. Rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka w wieku
przedszkolnym
prowadzenie: pedagog Joanna Bukowska – Golak lub psycholog Marta
Nakonieczna;

3. Dla Dzieci, za zgodą rodziców- realizacja na terenie placówek z udziałem
wychowawcy grupy
Jestem smutny, jestem wesoły – warsztaty dla dzieci 6 - letnich
z wykorzystaniem wybranych metod arteterapii opartych na praktycznym
działaniu;
liczba uczestników w grupie 10- 25 dzieci;
czas trwania około 45 minut, zajęcia jednorazowe dla danej grupy;
prowadzenie: pedagog – Joanna Bukowska – Golak;
Proponujemy także:
 dyżury konsultacyjne pracownika Poradni na terenie przedszkola w dniu
spotkań z rodzicami – termin do wcześniejszego ustalenia,
 badania przesiewowe mowy i słuchu dzieci 5 / 6 letnich, na terenie
przedszkola – stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania i możliwości
organizacyjnych;
Termin realizacji wybranej formy zajęć lub innych propozycji przedszkoli do
uzgodnienia, po wpłynięciu pisemnego zapotrzebowania
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