
 

 

Powiato we Cent rum Po rad nictwa Psychologiczno -

Pedagogiczn ego  i  Doskon a len ia  Nauczyciel i  
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 

tel. 76 833 32 11, 76 838 42 93 

www.pcpppidn.eu ◦ sekretariat@pcpppidn.eu 

Głogów, 11.10. 2021 r. 

                                                                                                            

                                                                                                          Dyrektorzy przedszkoli, 

     szkół podstawowych  

                         i szkolnictwa specjalnego  

 

 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli 

serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty 

„Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole ogólnodostępnej” 

 

Specyfika porozumiewania się z uczniem niedosłyszącym stwarza szczególne problemy w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnictwo w każdej lekcji jest samo w sobie trudnym zadaniem, 

gdyż wypowiadana jest ogromna liczba zdań, używana intonacja jako element znaczący, a także 

wprowadzane pojęcia abstrakcyjne. Wielu informacji dziecko nie słyszy wcale, albo słyszy je w 

sposób zniekształcony lub niepełny. Stawia to przed nauczycielem szkoły masowej,  

w której uczą się dzieci z wadą słuchu, szczególne zadania, którym musi sprostać. Nauczyciele 

biorący udział w procesie edukacji dziecka z wadą słuchu w szkole masowej powinni być świadomi 

tego, na czym polegają trudności ucznia z obniżoną sprawnością percepcji słuchowej. 

 
 

Ramowy program warsztatów: 

• dlaczego tracimy słuch,  

• jakie znaczenie ma czas utraty słuchu,  

• na jakie trudności rozwojowe napotyka dziecko z uszkodzonym narządem słuchu,  

• dlaczego i jak dostosowywać wymagania dzieciom w przedszkolu i szkole. 

 

Prowadzący: Lidia Wasielak pedagog z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym  

i terapeutycznym dzieci i młodzieży. Specjalista z zakresu surdopedagogiki i socjoterapii oraz trener 

kompetencji miękkich. 

Termin: 26. 10. 2021 r. (wtorek)  

Godzina: 15.00 – 19.30 

Koszt: 150,00 zł 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 

 

Prosimy o zgłaszanie się  na warsztaty poprzez stronę internetową www.odm.pcpppidn.eu  zakładka 

ZAPISY NA SZKOLENIA ( forma płatna – Karta indywidualnie płatna lub płatna przez placówkę - 

do wyboru). Symbol formy WP/29 

Zapisy na warsztaty trwają do  20 października 2021 r.  ( liczba miejsc ograniczona) 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 

 

 

Dyrektor PCPPPiDN 

Barbara Krzywulicz 
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