
                                                                                                                
 

 

 

 

 

PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

 NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z DZIECKIEM   

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

 

„Dla człowieka, który ma tylko młotek, każdy problem wygląda jak gwóźdź.” 

                                                                   Robert Cooper 

 

 

Uczenie się zespołowo – z innymi i od innych, uczenie się w oparciu o problemy wynikające 

z praktyki oraz wymiana doświadczeń to myśl przewodnia pracy w Sieci.  

 

Czas realizacji:  

rok szkolny 2017/2018 

 

Cele: 

- podniesienie  kompetencji,  

- wymiana doświadczeń między uczestnikami, wzajemne wsparcie, 

- korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, 

- analiza dobrych praktyk. 

Formy realizacji: konferencje, seminaria, warsztaty z ekspertem.  

Obszar kluczowy: Efektywne metody pracy z dzieckiem ze SPE.  

Osoba prowadząca: 

Beata Cześniuk – koordynator  sieci 

 

 

 

                                  P C P P P  i  D N 
                                            Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego 
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Harmonogram pracy Sieci na rok szkolny 2017/2018 

 

 

Temat spotkania  Cele spotkania Forma 

realizacji  

 

Termin 

realizacji  

1. Inauguracja pracy 

Sieci Współpracy  

i Samokształcenia 

Nauczycieli Pracujących 

z Dzieckiem  ze SPE  

w roku szk. 2017/2018 

 

- zapoznanie nauczycieli z 

zasadami i celami pracy Sieci 

oraz możliwościami  

dofinansowania form 

szkoleniowych.  

- przedstawienie korzyści 

wynikających z udziału 

nauczycieli w sieci, 

- określenie potrzeb nauczycieli 

pracujących z dzieckiem  ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

- wyłonienie głównego obszaru 

pracy Sieci, 

- ustalenie form szkoleniowych 

i ich tematyki .  

warsztat 

diagnostyczno -

szkoleniowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

2017r. 

2.  Strategie pomocy 

dziecku ze SPE 

- strategie proaktywne, 

- strategie reaktywne, 

- planowanie strategii 

zapobiegających lub 

minimalizujących  

wystąpienie zachowania 

trudnego, 

-  zespołowy charakter 

budowania strategii, 

- zasady pracy zespołu, 

- graficzna analiza przypadku, 

- budowanie planu działań 

korygujących, 

- zalety opracowanej strategii. 

seminarium grudzień 

2017r. 



3. Jak rozwijać 

spontaniczną 

komunikację oraz mowę 

dziecka w oparciu o SAZ 

 

 

-  istota pracy nad komunikacją 

werbalną, 

- metody i techniki SAZ w 

rozwijaniu kompetencji 

komunikacyjnych 

- motywacje dziecka jako 

pomoc w inspirowaniu do 

mówienia/rozwijania mowy. 

 

warsztat z 

ekspertem 

luty 2018r. 

4. Praktyczne 

wykorzystanie SAZ w 

pracy z dzieckiem 

przejawiającym 

zachowania trudne 

 

- metody kształtowania i 

modyfikacji zachowania, 

- budowanie systemu 

motywacyjnego, 

- sposoby redukcji trudnych 

zachowań. 

 

warsztat z 

ekspertem 

kwiecień 

2018r 

5. „ Dziecko ze SPE 

wyzwaniem czy porażką 

dla nauczyciela” 

 

 

 

-  podsumowanie całorocznej 

pracy - ocena stopnia realizacji 

celów, 

- indywidualna  refleksja, 

- wypracowanie wniosków do 

dalszej pracy w roku szkolnym 

2018/2019.  

konferencja czerwiec 

2018r.  

 

 

 

 

 

Opracowanie: Beata Cześniuk – koordynator Sieci 

 

 

 

 

 

 


