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Oferta  zespołu pedagogów na rok szkolny 2021/2022 
oferta do realizacji w szkołach i przedszkolach 

 
1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży  
 

L.p. Tematyka Forma 
zajęć 

Adresaci                    
(wiek dzieci, 
klasy, szkoła) 

Cele do 
zrealizowania 

1. Niepełnosprawni 
są wśród nas. 

warsztaty Dzieci 
przedszkolne  
i ze szkoły 
podstawowej. 

Informacje  
o niepełno-
sprawnościach  
i ich 
konsekwencjach. 
Dostarczanie 
doświadczeń 
związanych  
z dysfunkcjami 
zmysłów lub 
narządów. 
Rozwijanie 
umiejętności 
rozumienia  
i niesienia pomocy 
osobom 
niepełnosprawnym. 

 
2. Propozycje skierowane do nauczycieli 
 

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci 
(szkoła) 

Cele do 
zrealizowania 

1. Indywidualne 
konsultacje dla 
nauczycieli  
i terapeutów 
pedagogicznych 

konsultacje nauczyciele Omawianie sytuacji 
poszczególnych 
uczniów w celu jak 
najlepszego 
rozpoznania  
i zaspokojenia ich 
potrzeb 
rozwojowych  
i edukacyjnych. 
Pomoc  
w dostosowywaniu 
wymagań 
edukacyjnych. 
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Pomoc  
w planowaniu pracy 
terapeutycznej. 

 
3. Propozycje skierowane do rodziców 
 

L.p. Tematyka Forma 
zajęć 

Adresaci Cele do 
zrealizowania 

1. Dojrzałość 
szkolna dziecka. 

prelekcja Rodzice dzieci 
klas 0. 

Poznanie  
kryteriów 
dojrzałości 
szkolnej  
i sposobów jej 
wspierania w 
poszczególnych 
sferach. 

2. Dziecko w roli 
ucznia. 
Wspieranie 
samodzielności. 

Prelekcja Rodzice dzieci 
klas I. 

Zapoznanie  
z warunkami 
rozwoju 
samodzielności 
dziecka oraz 
wspierania go  
w nauce.  

3.  Indywidualne 
konsultacje dla 
rodziców 
dotyczące wyboru 
szkoły przez 
dzieci. 

konsultacje Rodzice 
uczniów 
starszych klas 
szkoły 
podstawowej. 

Wspomaganie 
rodziców  
w podjęciu 
wspólnie  
z dzieckiem 
decyzji 
dotyczącej 
wyboru dalszej 
ścieżki 
kształcenia. 
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Oferta zespołu pedagogów na rok szkolny 2021/2022 
oferta do realizacji w poradni 

 
1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży  

L.p
. 

Tematyka Forma 
zajęć 

Adresaci                    
(wiek dzieci, 
klasy, szkoła) 

Cele do 
zrealizowania 

1. Tydzień  
z doradztwem 
zawodowym. 

Warsztaty 
Porady 
indywidual
ne 

Uczniowie klas 
8 szkoły 
podstawowej. 

Pomoc w wyborze 
szkoły 
ponadpodstawowej 
zgodnej z 
posiadanymi 
zainteresowaniami 
i możliwościami, 
stosownie do 
potrzeb rynku 
pracy. 

2. Zajęcia 
korekcyjno –
kompensacyjne. 

Zajęcia 
indywidual
ne 

Dzieci od 5 roku 
życia. 

Rozwijanie funkcji 
percepcyjno-
motorycznych. 
Ćwiczenie 
podstawowych 
umiejętności 
szkolnych. 

3. Zajęcia z terapii 
ręki. 

Zajęcia 
indywidual
ne 

Dzieci od 5 do 
11 roku życia. 

Rozwijanie 
sprawności 
manualnej  
i 
grafomotorycznej. 

4. Zajęcia 
rewalidacyjne 
dla uczniów  
z dysfunkcją 
wzroku. 

Zajęcia 
indywidual
ne 

Dzieci  
z dysfunkcją 
wzroku. 

Rehabilitacja 
wzroku, 
kompensacja 
zmysłów.  
Nauka orientacji 
przestrzennej  
i poruszania się. 
Nauka podstaw 
alfabetu Braille’a.  

5. Indywidualne 
porady 
zawodowe. 

Porada Uczniowie 
starszych klas 
szkoły 
podstawowej  
i szkół 
ponadpodstawo-

Pomoc  
w rozpoznaniu 
posiadanych 
predyspozycji 
zawodowych 
adekwatnie do 
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wych. potrzeb rynku 
pracy  

 
2. Propozycje skierowane do nauczycieli 

1. Sieć współpracy 
doradców 
zawodowych 

Warsztaty Szkolni 
doradcy 
zawodowi. 

Wymiana 
doświadczeń. 
Poszerzanie 
własnych 
kompetencji  
w zakresie 
doradztwa. 
Wypracowywanie 
nowych form 
współpracy. 

2. Niepełnospraw-
ni są wśród nas. 

Warsztaty Nauczyciele Przygotowanie 
nauczycieli do 
samodzielnego 
prowadzenia zajęć 
na temat 
„Niepełnosprawni 
są wśród nas”. 
Prezentcja 
przykładowych 
scenariuszy zajęć. 

 
3. Propozycje skierowane do rodziców 

1. Dzień otwarty w 
ramach 
„Europejskieg
o Tygodnia 
Świadomości 
Dysleksji”. 
 

Porady 
konsultacje  

Rodzice Przybliżenie 
problematyki 
dysleksji 
rozwojowej  
u dziecka, 
wsparcie rodziców 
w wychowaniu 
dziecka 
dyslektycznego. 

 
 
 
 
 
 
 

 


