
Szkolenia dla nauczycieli i logopedów

Program szkoleń:

II Spotkania z Edukacją w Poznaniu

Koszt udziału wynosi 50 zł, bez względu na liczbę wybranych szkoleń. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia 
udziału w szkoleniach. W czasie imprezy czynne będzie stoisko z pełną ofertą Wydawnictwa WiR.

Zapisy na stronie: www.wir-wydawnictwo.com

Szkoła Podstawowa nr 1 przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu 

i Wydawnictwo WiR zapraszają na...

8 kwietnia 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ZS nr 9

ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań

BLOK I - godz. 9.00 – 11.00   

„Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Prowadzenie: dr Justyna Leszka

Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska

Strategie radzenia sobie z wybuchami agresji impulsywnej dziecka i ucznia
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska

Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole
Prowadzenie: dr Elżbieta Ławczys

     

Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci - rozpoznawanie, czynniki ryzyka, 

postępowanie terapeutyczne
Prowadzenie: dr Justyna Leszka

Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak     
Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska 
Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska

   

    

Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? - diagnoza różnicowa zaburzeń 

rozwoju językowego dziecka  
Prowadzenie: dr Justyna Leszka 
Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu 
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska

Sylabki kreatywnie - nauka czytania poprzez zabawę
Prowadzenie: dr Elżbieta Ławczys

Muzyka i taniec – wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę
*** Warsztaty ruchowe. Prosimy o przygotowanie wygodnego stroju i obuwia.

Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak  
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8.00 – 8.45 – rejestracja uczestników
8.45 – 8.55 – otwarcie imprezy

Wydawnictwo WiR  
Szkoła Podstawowa nr 1 
przy Zespole Szkół nr 9 w Poznaniu

Organizatorzy:

BLOK III - godz. 14.00 – 16.00

BLOK II - godz. 11.30 – 13.30

Patronat honorowy: Patronat medialny:
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