Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
oraz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
– Filia w Gliwicach

Zapraszają

nauczycieli
i
specjalistów
pracujących
z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością
i ich rodzinami

na spotkania w ramach:

„Sieci współpracy i samokształcenia
specjalistów ds. dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością i ich rodzin”
Miejsce zajęć: Czytelnia PBW-Filia w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2
Termin: wg harmonogramu
Godzina rozpoczęcia warsztatów: 15.00

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny
Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21 i 17
40-530 Katowice
tel.: 32 209-53-12 lub 14

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy
w Katowicach – Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice
tel. 32 231-35-38
www.gliwice.pbw.katowice.pl
mail: gliwice@pbw.katowice.pl

Sieć współpracy i samokształcenia
specjalistów ds. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin
1. Cele: podnoszenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie:






organizowania WWRD;
diagnozy funkcjonalnej dzieci i uczniów niepełnosprawnych;
udzielania kompleksowego wsparcia dzieciom i ich rodzinom;
wymiany doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i ich rodzinami.

2. Tematyka:







nowe regulacje prawne związane z WWR oraz kształceniem specjalnym;
dokumentowanie WWR, kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach, szkołach, placówkach;
komunikowanie się dziecka z otoczeniem – wspomagające i alternatywne metody
komunikacji (AAC);
diagnoza funkcjonalna dziecka/ucznia niepełnosprawnego;
ośrodki wiodące w zakresie WWR – organizacja w powiecie.

3. Adresaci: nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

i ich rodzinami
4. Autor i realizator programu: Małgorzata Spendel
5. Harmonogram spotkań:





22 listopada 2017 r.;
21 marca 2018 r.;
23 maja 2018 r.;

Zajęcia będą się odbywać wg harmonogramu od 15:00 do 19:00 w czytelni Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach – Filia w Gliwicach.
Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 15 listopada
2017 r. oraz 40 zł po 1 stycznia 2018 r. z dopiskiem w tytule przelewu 6D.
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc w grupie jest ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Chętnych do udziału w sieci współpracy prosimy o:
Rejestrację poprzez link do forumularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej:
http://gliwice.pbw.katowice.pl/oferta.html#siec2017
lub na stronie: https://secure.metis.pl/formularze/doskonalenie.php?id=5859
Dodatkowe informacje organizacyjne:
adres: Gliwice 44-119, ul. Przedwiośnie 2
tel.: 32 231-35-38 ; e-mail: gliwice@pbw.katowice.pl
Uczestnicy sieci otrzymają zaświadczenia uczestnictwa z Regionalnego Ośrodka MetodycznoEdukacyjnego METIS w Katowicach.

