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„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. 

Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”  

/Janusz Korczak/ 



Sieć współpracy i samokształcenia 

W roku szkolnym 2016/2017 utworzono sieć współpracy i samokształcenia                   
dla nauczycieli szkół i placówek z terenu powiatu monieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
(§9 ust. 1 pkt 4,5,6  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni  psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199) 

  
 



Sieć współpracy i samokształcenia 

Sieć jest formą zdobywania wiedzy, umożliwia wymianę doświadczeń, ale też poglądów, 

pozwala na poszerzanie kompetencji i tworzenie nowych rozwiązań własnych działań.  

W tym celu powołane zostały zespoły:  

• zespół psychologów  

• zespół pedagogów  

• zespół logopedów   

Zespołem specjalistów kieruje koordynator. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy c.d. spotkań grupowych dla nauczycieli i szkolnych 

specjalistów na terenie poradni.  



Sieć współpracy i samokształcenia 
 Cele sieci: 

• wymiana doświadczeń między uczestnikami,  

• poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie udzielanej pomocy dzieciom              
i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

• analiza przykładów dobrych praktyk,  

• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących               
w sieci, 

• nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół, 

• korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia specjalistów. 

 



Sieć współpracy i samokształcenia 

W ramach sieci współpracy i samokształcenia zorganizowano w roku 
szkolnym 2016/2017: 
• wykład połączony z dyskusją –  „Przeciwdziałanie samouszkodzeniom, myślom 

„s”, i próbom „s”. Jak reagować, gdy uczeń mówi o samobójstwie” 
(odpowiedzialny zespół psychologów) 

• otwarty wykład nt. depresji (odpowiedzialny zespół psychologów) 
• spotkanie „Jak możemy wspierać wzajemne oddziaływania logopedyczne” 

(odpowiedzialny zespól logopedów) 
• prelekcja „Wsparcie ucznia z opinią, orzeczeniem” (odpowiedzialny zespół 

pedagogów) 
• prelekcja „Internet bez przesady. Bezpieczeństwo w sieci” (odpowiedzialny 

zespół pedagogów) 
 



Sieć współpracy i samokształcenia 
W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy spotkania na temat: 

• „Opracowanie arkusza wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego” – styczeń 2018 r. 
(odpowiedzialny zespół pedagogów) 

• „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży. Różne oblicza lęku u dzieci”  - luty 2018 r. 
(odpowiedzialny zespół  psychologów) 

•   „Dziecko z afazją na terapii logopedycznej” – marzec 2018 r.                                    
(odpowiedzialny zespół logopedów) 

• „Opinia, orzeczenie i co dalej?” – c.d. spotkań                                                        
(odpowiedzialny zespół  pedagogów)    

Szczegółowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej poradni. 
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