
 
 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

DLA DZIECI Z NIEPOWODZENIAMI EDUKACYJNYMI  W 2018 r. 

 

 

 

W procesie wspomagania rozwoju szkół ważną rolę odgrywają sieci współpracy 

i samokształcenia. Stają się one coraz bardziej popularną metodą pracy. 

Korzystając z doświadczeń lat ubiegłych, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

nauczycieli SPPPDDZNE zamierza rozszerzyć tę formę wsparcia. 

W roku 2018 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci 

z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie planuje utworzyć następujące sieci 

współpracy i samokształcenia: 

 

 

 
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA ORGANIZOWANE PRZEZ 

SPECJALISTYCZNA PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ DLA DZIECI Z 

NIEPOWODZENIAMI EDUKACYJNYMI . 

 

 

KONTYNUACJA SIECI Z POPRZEDNICH LAT: 

 

Rodzaj sieci współpracy 

 i samokształcenia. 

Nazwa sieci współpracy 

 i samokształcenia.  

Imię i nazwisko  

koordynatora. 

METODYCZNO- 

PROBLEMOWE 

Dla nauczycieli, dyrektorów i szkolnych 

specjalistów - Organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w 

klasach I-III szkoły podstawowej. 

mgr Renata Flis 

 

doradca metodyczny 

 

Dla nauczycieli, dyrektorów i szkolnych 

specjalistów - Organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w 

klasach IV – VIII i w szkole 

ponadpodstawowej. 

mgr Urszula Grygier 

 

doradca metodyczny 

 

 

Dla nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. Warsztat pracy 

nauczyciela w klasach 1-3 szkoły 

podstawowej. 

mgr Wiesława 

Kubieniec 



Dla nauczycieli matematyki 

„matematyczna”. 

 

Grupa I: nauczyciele klas IV –VIII i 

gimnazjum. 

Grupa II: nauczyciele ze szkół 

ponadpodstawowych. 

Powstanie sieci 

uzależnione jest od 

zainteresowania 

nauczycieli. 

PROBLEMOWE Dla nauczycieli uczących dzieci  

z doświadczeniem migracji, 

wielokulturowości i nauczycieli języka 

polskiego, jako obcego/drugiego . 

 

Grupa docelowa:  

Nauczyciele, specjaliści ze 

SP/gimnazjów i szkół średnich  z 

doświadczeniami migracji. 

dr Dominika Bucko  

Dla nauczycieli i dyrektorów. 

Zaburzenia komunikacji językowej – 

afazja, mutyzm, jąkanie. 

mgr Ewa Kawa 

 

mgr Izabela Jackowska 

Dla nauczycieli, dyrektorów i 

pedagogów szkolnych - Umiejętności 

coachingowe w organizacji efektywnej 

współpracy z rodzicami i dziećmi. 

mgr Jarosław Ligęza 

Sieć ARS.  

 

Grupa docelowa: nauczyciele pełniący 

rolę Animatorów Rozwoju Szkół 

objętych wspomaganiem przez 

SPPPDZNE.  

mgr Ewa Dybowicz 

Sieć ORS. 

 

Grupa docelowa: Organizatorzy 

Rozwoju Szkół SPPPDDZNE. 

mgr Ewa Dybowicz 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

NOWE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PLANOWANE PRZEZ 

SPPPDZNE W ROKU 2018. 

 

Rodzaj sieci współpracy 

 i samokształcenia. 

Nazwa sieci współpracy 

 i samokształcenia.  

Imię i nazwisko  

koordynatora. 

METODYCZNO- 

PROBLEMOWE 

NOWA SIEĆ: 

Dla dyrektorów szkół, do których 

uczęszczają dzieci z doświadczeniem 

migracji i wielokulturowości. 

mgr Urszula Majcher-

Legawiec 

doradca metodyczny 

PROBLEMOWE NOWA SIEĆ: 

Dla nauczycieli, dyrektorów i 

szkolnych specjalistów - Uczeń ze 

SPE w szkole ponadpodstawowej. 

Powstanie sieci 

uzależnione jest od 

zainteresowania 

nauczycieli. 

NOWA SIEĆ: 

Prawo oświatowe w praktyce 

szkolnej. 

Grupa I: Nauczyciele 

Grupa II: Dyrektorzy    

Grupa III: Dyrektorzy pierwszej 

kadencji. 

Powstanie sieci 

uzależnione jest od 

zainteresowania 

nauczycieli. 

NOWA SIEĆ: 

Dla psychologów pracujących  

w przedszkolach, szkołach i 

poradniach psychologiczno-

pedagogicznych.  

Powstanie sieci 

uzależnione jest od 

zainteresowania 

nauczycieli. 

 

Praca w sieciach obejmuje warsztaty, wykłady dla sieciowiczów a także dla nauczycieli 

spoza sieci. Uczestnicy mogą liczyć na konsultacje indywidualne i grupowe wzajemną 

wymianę doświadczeń stacjonarnie i on-line. Sieci prowadzone są przez koordynatorów – 

nauczycieli z dużym doświadczeniem zawodowym. 

Nazwy planowanych sieci a także zakres i tematyka ich aktywności mogą jeszcze ulec 

zmianie w zależności od rozpoznanych potrzeb uczestników.  

 

Formularze zgłoszenia do sieci współpracy i samokształcenia są dostępne na stronie: 

http://www.poradnia-psychologiczna.com/wspomaganie/do-pobrania  

Do sieci współpracy i samokształcenia można się zgłaszać przez cały rok.  

Osoby zainteresowane współpracą w tych sieciach proszone są o wypełnienie formularza 

i przesłanie go na adres e-mail: joanna.markielowska@gmail.com  z podaniem tematu 

korespondencji  - SIECI. 

 

  

 

http://www.poradnia-psychologiczna.com/wspomaganie/do-pobrania
mailto:joanna.markielowska@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


