
Tworzymy dobrą przestrzeń do uczenia (się) – 
czyli jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej na konferencję online

ZAPROSZENIE
30 listopada 2022

14.00 - 18.00
platforma Clickmeeting

Zapisy - na stronach Wydziałów MSCDN w zakładce 
Szkolenia międzywydziałowe online 

lub 
przez aktywny formularz zgłoszenia poniżej

Formularz zgłoszenia

Nasi prelegenci
Wioletta Bartkiewicz
               psycholożka, pedagożka; terapeutka integracji sensorycznej; instruktorka i współautorka terapii ręki wg PTR;
               terapeutka Handle; autorka Zintegrowanego Treningu Grafomotorycznego

dr Małgorzata Skura
               pedagog-terapeuta
Michał Lisicki
               psycholog, wychowawca i terapeuta
    autorzy programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia oraz poradników
    dla nauczycieli; eksperci w zakresie programowania edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym 
    i edukacji wczesnoszkolnej; wykładowcy wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli

dr Dorota Dądzik
               nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11
               im. Bolesława Chrobrego w Płocku; wykładowczyni pedagogiki w Akademii Mazowieckiej w Płocku;
               laureatka Plebiscytu Edukacyjnego

Małgorzata Koc
               nauczycielka dyplomowana; wieloletnia doradczyni metodyczna wychowania przedszkolnego, wykładowczyni
               na studiach podyplomowych i dziennych oraz innych formach doskonalących nauczycieli; trenerka programu
               „Gimnastyka Paluszkowa”  G. Dolyi i Judy Holder; obecnie także ekspertka w programie szkoleń online
               EduAkacja; członek założyciel, wieloletni wiceprezes i prezes Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej
               „Inicjatywa i Twórczość” w Toruniu

Michalina Jarmuż
               psycholożka stosunków międzykulturowych (SWPS); od 2007 roku współpracuje z Gminą Lesznowola w ramach
               działań na rzecz integracji imigrantów; koordynatorka i ekspertka do spraw zarządzania wielokulturowością 
               w Gminie Lesznowola; autorka kilku publikacji poświęconych adaptacji kulturowej dzieci z doświadczeniem
               migracji oraz pracy w klasie, szkole wielokulturowej

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/22605/o/w/Warszawa


14.00 - 14.10
            rozpoczęcie konferencji 

14.10 - 14.45
            Przygotowanie ręki do pisania - czyli jak przeciwdziałać
            trudnościom grafomotorycznym - Wioletta Bartkiewicz 

14.45 - 15.20
            Dziecko z trudnościami, czy trudna matematyka - 
            dr Małgorzata Skura, Michał Lisicki

15.20 - 15.55
            O pomaganiu i współpracy - nauczyciel i rodzic wobec
            dziecka z trudnościami w uczeniu się - dr Dorota Dądzik 

15.55 - 16.10 - przerwa 
16.10 - 16.45
            Pokazywane wierszyki i paluszkowe zabawy
            sensomotoryczne sprzyjające rozwojowi mowy dziecka –
            Małgorzata Koc

16.45 - 17.20
            Praca z uczniem z Ukrainy - wyzwanie w edukacji 
            i adaptacji kulturowej w szkole - Michalina Jarmuż

17.20 - 17.50
            Dobre praktyki - prezentacja nauczycieli z przedszkoli
            i szkół podstawowych praktycznych rozwiązań
            edukacyjnych w pracy z dziećmi z trudnościami 
            w uczeniu się 

17.50 - 18.00 - zakończenie konferencji 
 

Program konferencji

Szczegółowych informacji udziela: 
Mirosława Anna Pleskot

kom.: 506 386 009
e-mail: miroslawa.pleskot@mscdn.edu.pl


