RAPORT ZE STAŻY
realizowanych w ramach projektu
LT-PL-2S-149

„Oswoić autyzm”
Zaangażowani partnerzy:
1. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Giżycku (PORE) – wysyłający na staż.
2. Alytuskie Centrum Pomocy Pedagogicznej
i Psychologicznej – organizujące staż.

Harmonogram realizacji staży pracowników PORE
Lp.

Nazwisko i imię stażysty

Data stażu

1

Anna Szarko

9-13.04.2018

2

Zuzanna Słomkowska

9-13.04.2018

3

Dorota Hanna Buszko

16-20.04.2018

4

Mirosława Zubowicz

16-20.04.2018

5

Hanna Zawalich

23-27.04.2018

6

Bożena Giedziuszewicz

23-27.04.2018

7

Monika Bogdańska

10-14.09.2018

8

Katarzyna Ostrowska

10-14.09.2018

9

Monika Pouch

17-21.09.2018

10

Grażyna Imporowicz

17-21.09.2018

11

Marta Knaś

24-28.09.2018

12

Janina Boguszewicz

24-28.09.2018

Skrócony opis staży
Pracownicy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku odbyli staż w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Alytus. Celem stażu było przekazanie cennych doświadczeń
zdobytych w instytucji partnerskiej w swoim miejscu pracy. W praktykach wzięło udział 12
pracowników PORE. Staż trwał 5 dni roboczych dla każdej pary uczestników (2 osoby) .
Uczestnicy stażu zapoznali się z pracą takich placówek jak:
1) Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba - Poznanie struktury poradni,
wymiana doświadczeń dotyczących diagnozy, orzeczeń, jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach w rozmowach z rodzicami, rozmowa o stosowanych metodach i narzędziach
diagnostycznych. Omówienie trudności i potrzeb w nowe narzędzia i metody pracy.
2) Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis – Zespół szkolno-przedszkolny - obserwacja
zajęć dydaktycznych, obserwacja zajęć z kinezyterapii i logopedii, obserwacja pracy
specjalistów: logopedy, pedagoga specjalnego, fizjoterapeuty. Zapoznanie się z formami
pracy w klasach I-III, oddziałami przedszkolnymi 3-6 lat, diagnoza początkowa
i końcowa, obserwacja pracy koła teatralnego: przedstawienie „Pan Cebulka”, spotkanie
z nauczycielami – wymiana doświadczeń.
3) Alytaus Likiškėlių progimnazija - zwiedzanie szkoły, pracowni, w tym: Izby tradycji
związanej z regionem, udział w zajęciach logopedycznych oraz zajęciach pozalekcyjnych
z Sandy therapy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udział w zajęciach
na strzelnicy, centrum litewskiego-sali dla uczniów powracających do kraju.
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4) Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio - Zespół szkolno-przedszkolny - zapoznanie się
z organizacją pracy placówki, obserwacja zajęć z kinezytherapy, praca pedagoga
specjalnego, obserwacja zajęć z dzieckiem autystycznym, obserwacja zajęć
przeprowadzonych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej, obserwacja zajęć
muzycznych w 6-osobowej klasie specjalnej. Nauczycielka wykorzystała instrumenty
muzyczne (pianino i bum-bum rurki) do nauki śpiewu, rytmu, sekwencji oraz rozwijania
funkcji ruchowych i poznawczych.
5) Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ – Przedszkole, zwiedzanie instytucji, obserwacja
zajęć z muzykoterapii dla grupy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
obserwacja inscenizacji przygotowanej przez pedagoga pracującego metodą waldorfską
R. Steinera.
6) Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ – Przedszkole - zwiedzanie pomieszczeń
w placówce; otoczenia przedszkola, które wyposażone jest w wiele sprzętów
rozwijających zmysły, motorykę małą i dużą (ścieżkę sensoryczną, zjeżdżalnie, ścianki
wspinaczkowe itp..
7) Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla - szkoła podstawowa z oddziałami specjalnymi zwiedzanie placówki, obserwacja zajęć w zespole rewalidacyjno-wychowawczym,
obserwacja zajęć z ergoterapii, obserwacja zajęć z pedagogiem specjalnym.
8) Alytus Saint Benedict Gymnasium - rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz innymi
pracownikami placówki na temat funkcjonowania instytucji, obserwacja lekcji
matematyki z wykorzystaniem projektora 3 D.
9) Alytaus lopšelis-darželis ,,Putinėlis" – Przedszkole - zapoznanie się z warunkami
pracy. Wymiana doświadczeń zawodowych z logopedą i surdopedagogiem pracującym
w przedszkolu.
Stażyści notowali zauważone w placówkach litewskich pozytywne rozwiązania metodyczne,
organizacyjne i infrastrukturalne, których zastosowanie w Powiatowym Ośrodku Rozwoju
Edukacji w Giżycku lub w szkołach/placówkach powiatu giżyckiego przyniosłoby
pozytywne efekty.
Są to:
1) Organizacja przestrzeni i dostosowanie wyposażenia sal/też mebli do potrzeb dzieci
i możliwość odpoczynku, wyciszenia się; np. kanapy w gabinetach.
2) Kontynuacja współpracy, udział w realizowanych projektach, wymiana doświadczeń.
3) Korzystne byłoby poszerzenie oferty PORE o zajęcia terapeutyczne np. ergoterapia,
arteterapia, muzykoterapia, fizjoterapia.
4) Doposażenie gabinetów, podjęcie starań o zatrudnienie fizjoterapeuty
5) Bardzo dobra praca zespołowa, opracowanie programów indywidualnych dostosowanych
do potrzeb dzieci.
6) Wykorzystanie metody Sandplay therapy w pracy PORE (wczesne wspomaganie
rozwoju, akademia malucha, bajkoterapia).
7) Pomysł dla doradcy zawodowego na promocję zawodów związanych z hotelarstwem,
gastronomią.
8) Ciekawe propozycje na organizowanie czasu wolnego od nauki, np. strzelnica, Izba
tradycji.
9) Odważniejsze korzystanie z tablicy interaktywnej, także podczas zajęć indywidualnych
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
10) zadbanie o ilość i różnorodność pomocy dydaktycznych i terapeutycznych.
11) Ciekawe metody pracy dla uczniów nadpobudliwych (terapia piaskiem).
12) Poszerzenie oferty doradcy zawodowego o nowe formy , np. konkurs kulinarny.
13) Sala do działań artystycznych.
14) Sprzęt do Sandy therapy.
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15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)

Rolety zasłaniające lustro w gabinecie logopedycznym w razie potrzeby.
Zatrudnienie neurologa dziecięcego.
Więcej pomocy, zabawek wykonanych z naturalnych materiałów.
Rekomendować w szkołach metodę waldorfską.
Sposób prezentowania działań – duża plansza ścienna przedstawiająca ważne
wydarzenia-następnie spinana w całość i dostępna jako kronika placówki zawieszona na
ścianie (kalendarz wydarzeń).
Duże instrumenty muzyczne zamontowane na świeżym powietrzu do wykorzystania
w ogródku sensorycznym.
Oznaczenie pomieszczeń symbolami – znakami z systemu komunikacji alternatywnej.
Wyeksponowanie misji i wizji PORE np. poprzez namalowanie na jednej ze ścian
w korytarzu logo placówki oraz napisanie wizji i misji.
Sposób prowadzenia dokumentacji pedagoga specjalnego i logopedy: dokładne
rozpisywanie zajęć realizowanych w ciągu każdego dnia i tygodnia.
Wspólne pomieszczenie dla pracowników, w którym oprócz realizowania zadań
odbywają się posiłki, praca z dokumentacją.
Ścieżka sensoryczna.

OPIS STAŻY POSZCZEGÓŁNYCH NAUCZYCIELI PORE

1. Anna Szarko 9-13.04.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. Poznanie struktury poradni w Alytus
2. wizyta w szkole z oddziałami integracyjnymi
a) obserwacja zajęć dydaktycznych
b) zapoznanie się ze strukturą systemu oświaty na Litwie
c) zapoznanie się z organizacją dnia w placówce
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. doskonałe dostosowanie przestrzeni i wyposażenia do potrzeb najmłodszych dzieci
2. kąciki zabaw tematycznych – b. dobre, różnorodnie wyposażone
3. organizacja przestrzeni uwzględniająca potrzeby dzieci – do zabawy, do wypoczynku, do zaj.
ruchowych
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta w przedszkolu specjalnym
a) udział w szkoleniu dot. przebiegu procesów poznawczych u dzieci ze specjalnymi potrzebami
eduk.
b) obserwacja zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej
c) oglądanie filmów z zajęć przedszkolnych z udziałem dzieci o specjalnych potrzebach ed.
2. wizyta w „Lucky School” – udział w festynie wielkanocnym; zwiedzanie szkoły
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. na uwagę (po raz kolejny) zasługuje organizacja przestrzeni i dostosowanie wyposażenia
sal/też mebli do potrzeb dzieci i możliwość odpoczynku, wyciszenia się; np. kanapy w gabinetach
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu integracyjnym z oddziałami specjalnymi
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a) obserwacja zajęć w grupie „specjalnej” – drama: wykorzystanie technik teatralnych do zajęć
dydaktycznych
b) obserwacja zajęć logopedycznych
c) omawianie/dyskusja nt. funkcjonowania przedszkola-wymiana spostrzeżeń nt. wych.
przedszkolnego (różnic pomiędzy Polską a Litwą)
2. wizyta w alytuskiej poradni-spotkanie z 2 psycholożkami, rozmowa nt. ich pracy
(prowadzenie szkoły dla rodziców)
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. wprowadzenie elementów dramy w zaj. z najmłodszymi dziećmi
2. terapia mowy opierająca się na zabawie, nacisk na motorykę małą
3. wykorzystywanie do zajęć tablic interaktywnych i komputerów
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole podstawowej z oddziałami specjalnymi
a) zwiedzanie instytucji, poznanie struktury szkoły
b) udział w lekcji historii w kl. X, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i komputera oraz
aplikacji na smartfonach uczniów
c) udział w lekcji arteterapii-malowanie na jedwabiu
2. LuckySchool – udział w zajęciach Sandplay therapy- terapia piaskiem(malowanie);poznanie
technik malowania, interpretacji, odprężającego działania malowaniem piaskiem
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. korzystne byłoby poszerzenie oferty PORE o zajęcia terapeutyczne np. ergoterapia,
arteterapia, muzykoterapia, fizjoterapia)
2. wyposażenie sal terapeutycznych w komputery i tablice interaktywne
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu integracyjnym dla dzieci z niedosłuchem
2. obserwacja zajęć prowadzonych przez surdopedagoga
3. obserwacja zajęć prowadzonych przez logopedę
4. wymiana doświadczeń-dyskusja nt. instytucji
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. praca z programami
2. organizacja przestrzeni, doskonałe wyposażenie - litewskie gabinety specjalistyczne są
doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne

2. Zuzanna Słomkowska 9-13.04.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. wizyta w poradni w Alytus
2. wizyta w szkole z oddziałami integracyjnymi
a) obserwacja zajęć dydaktycznych
b) zapoznanie się ze strukturą systemu oświaty na Litwie
c) zapoznanie się z organizacją dnia w placówce
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. dostosowanie przestrzeni i wyposażenia do potrzeb najmłodszych dzieci.
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2. kąciki zabaw tematycznych , przestrzeń do odpoczynku, zabawy i pracy
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta w przedszkolu specjalnym
a) udział w szkoleniu dot. przebiegu procesów poznawczych u dzieci ze specjalnymi potrzebami
eduk.
b) obserwacja zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem „intraktywnej podłogi” Fun Floor.
c) oglądanie filmów z zajęć przedszkolnych z udziałem dzieci o specjalnych potrzebach ed.
2. wizyta w „Lucky School” – udział w festynie wielkanocnym; zwiedzanie szkoły
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. na uwagę zasługuje organizacja przestrzeni : miejsca do odpoczynku i wyciszenia, kanapy
również w gabinecie logopedy.
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu integracyjnym z oddziałami specjalnymi
a) obserwacja zajęć w grupie „specjalnej” – drama: wykorzystanie technik teatralnych do zajęć
dydaktycznych
b) obserwacja zajęć logopedycznych-indywidualna terapia mowy.
c)dyskusja , wymiana spostrzeżeń n.t funkcjonowania przedszkola oraz różnic pomiędzy Polską
a Litwą
2. wizyta w alytuskiej poradni-spotkanie z 2 psycholożkami, rozmowa nt. ich pracy
(prowadzenie szkoły dla rodziców)
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. wprowadzenie elementów dramy do zajęć z najmłodszymi dziećmi
2. terapia mowy opierająca się na zabawie sterowanej, angażująca nie tylko aparat mowy ale
również całe ciało.
3. wykorzystywanie do zajęć tablic interaktywnych i komputerów
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole podstawowej z oddziałami specjalnymi
a) zwiedzanie instytucji, poznanie struktury szkoły
b) udział w lekcji historii w kl. X, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i aplikacji na
smartfonach uczniów
c) udział w lekcji arteterapii-malowanie na jedwabiu
2. wizyta w LuckySchool – udział w zajęciach Sandplay therapy- terapia
piaskiem(malowanie);poznanie technik malowania, interpretacji, odprężającego działania
malowaniem piaskiem
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. korzystne byłoby poszerzenie oferty PORE o różne zajęcia terapeutyczne np. ergoterapia,
arteterapia, muzykoterapia, fizjoterapia)
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu integracyjnym dla dzieci z wadami słuchu
2. obserwacja zajęć prowadzonych przez surdopedagoga
3. obserwacja zajęć prowadzonych przez logopedę
4. wymiana doświadczeń-dyskusja nt. instytucji
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Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. praca z programami komputerowymi
2. dostosowanie przestrzeni do wieku dziecka (małe krzesełka itd.)

3. Dorota Hanna Buszko 16-20.04.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
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1. Poznanie struktury poradni w Alytus
2. Rozmowa z psychologami na temat specyfiki pracy PPT, stosowanych metod
diagnostycznych oraz innych form pracy
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. włączenie najnowszych metod badawczych
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta w szkole z oddziałami specjalnymi
a)obserwacja zajęć
rewalidacyjnych( indywidualnych) prowadzonych przez pedagoga
specjalnego z dziećmi z autyzmem.
b) obserwacja zajęć logopedycznych
c) obserwacja zajęć terapii SI
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. zadbać o lepszą organizację przestrzeni uwzględniając potrzeby małych dzieci
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu integracyjnym z oddziałami specjalnymi
a) obserwacja zajęć logopedycznych z pięcioletnim chłopcem z dyslalią
b) obserwacja zajęć logopedycznych z czteroletnią dziewczynką z opóźnionym rozwojem mowy
c) zapoznanie się z placówką i spotkanie z pracownikami
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. organizacja przestrzeni do pracy terapeutycznej z dzieckiem
2. zastosowanie technik komputerowych do pracy terapeutycznej
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole podstawowej z oddziałami specjalnymi
a) zwiedzanie instytucji, poznanie struktury szkoły
b) obserwacja zajęć w klasie V
c) obserwacja zajęć technicznych w kl. VI-VII
d) obserwacja zajęć indywidualnych z rehabilitacji ruchowej
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych do pracy terapeutycznej
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu „Putinelis”
2. obserwacja zajęć z terapii surdopedagogicznej z dzieckiem z implantami
3. obserwacja zajęć grupowych (technicznych) w grupie integracyjnej
4. zapoznanie się z instytucją
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. zadbanie o ilość i różnorodność pomocy dydaktycznych i terapeutycznych

4. MIROSŁAWA ZUBKOWICZ 16-20.04.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. Wizyta w PPT
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2. Rozmowa z psychologami na temat specyfiki pracy PPT, stosowanych metod
diagnostycznych oraz innych form pracy
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. brak podstaw do sformułowania wniosków
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta w szkole z oddziałami specjalnymi
a)obserwacja zajęć rewalidacyji indywidualnej prowadzonych przez pedagoga specjalnego
z dziećmi z autyzmem.
b) obserwacja zajęć logopedycznych
c) obserwacja zajęć terapii SI
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. zadbać o lepszą organizację przestrzeni uwzględniając potrzeby małych dzieci
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu „Saulute” z grupami integracyjnymi i grupą specjalną
a) obserwacja zajęć logopedycznych z pięcioletnim chłopcem z dyslalią
b) obserwacja zajęć logopedycznych z czteroletnią dziewczynką z opóźnionym rozwojem mowy
c) zapoznanie się z placówką i spotkanie z pracownikami
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. organizacja przestrzeni do pracy terapeutycznej z dzieckiem
2. zastosowanie technik komputerowych do pracy terapeutycznej
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole podstawowej z klasami specjalnymi „Dzukija”
a) zwiedzanie instytucji, poznanie struktury szkoły
b) obserwacja zajęć w klasie V
c) obserwacja zajęć technicznych w kl. VI-VII
d) obserwacja zajęć indywidualnych z rehabilitacji ruchowej
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych do pracy terapeutycznej
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu „Putinelis”
2. obserwacja zajęć z terapii surdopedagogicznej z dzieckiem z implantami
3. obserwacja zajęć grupowych (technicznych) w grupie integracyjnej
4. zapoznanie się z instytucją
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. zadbanie o ilość i różnorodność pomocy dydaktycznych i terapeutycznych
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5. Hanna Zawalich 23-27.04.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. spotkanie w PPT , organizacja pracy, wymiana doświadczeń dotyczących diagnozy, orzeczeń,
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w rozmowach z rodzicami
2. wizyta w „Drevinukas „zespół szkolno-przedszkolny.
a) obserwacja zajęć z kinezyterapii i logopedii
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. bardzo dobrze wyposażony gabinet do kinezyterapii
2. segregacja odpadów
3. praca świetlicy do godz. 18.00. Dzieci pod opieką n-li odrabiają zadania domowe.
4. różnorodność zajęć pozalekcyjnych, bogata oferta
5. piękne dekoracje, estetyczne, związane z kulturą regionu
6. doposażenie gabinetów, podjęcie starań o zatrudnienie fizjoterapeuty
7. praca zespołowa-wzmocnienie pracy zespołu w realizacji misji PORE
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta w Alytus Likiskeliu Pagrindine Mokykla
a) obserwacja przebiegu konkursu „kulinarne hobby”
b) zwiedzanie szkoły, pracowni, w tym: Izby tradycji związanej z regionem
c) obserwacja zajęć z Sandplay therapy (dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
dziecko autystyczne)
d) strzelnica zamiast przerwy-ciekawy pomysł na zorganizowanie czasu
2. wizyta w przedszkolu „Vilties” – zapoznanie się z organizacją pracy placówki.
a) obserwacja zajęć z kinezytherapy
b) praca pedagoga specjalnego, obserwacja zajęć z dzieckiem autystycznym
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Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Wykorzystanie metody Sandplay therapy w pracy PORE (wczesne wspomaganie rozwoju,
akademia malucha, bajkoterapia)
2. Pomysł dla doradcy zawodowego na promocję zawodów związanych z hotelarstwem,
gastronomią
3. Ciekawe propozycje na organizowanie czasu wolnego od nauki, np. strzelnica, Izba tradycji
4. Odważniejsze korzystanie z tablicy interaktywnej, także podczas zajęć indywidualnych
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu „ Saulute” .
a) zwiedzanie instytucji, obserwacja zajęć z muzykoterapii dla grupy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
2. wizyta w przedszkolu „Pasaka”
a) oglądanie spektaklu „Muzyczna bajka” przygotowanego w ramach Tygodnia bajek
b) obserwacja zajęć logopedycznych. Zajęcia indywidualne.
c) zwiedzanie klasopracowni
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Bardzo dobrze wyposażone sale zajęć
2. Piękne dekoracje, sprzęt multimedialny i stoły do Sandplay therapy
3. sala muzyczno-teatralna dobrze wyposażona, scena, scenografia
4. Potrzeba zorganizowania większej przestrzeni do działań artystycznych, np. stały kącik do
bajkoterapii
DZIEŃ 4
1. wizyta w Dzukijos Mokykla - szkole podstawowej z oddziałami specjalnymi
a) zwiedzanie instytucji, oglądanie klasopracowni
b) obserwacja zajęć logopedycznych
c) obserwacja zajęć z pedagogiem specjalnym
d) obserwacja zajęć w kl. VIII (l. geografii). Poznajemy symbole i tradycje Litwy. Położenie
geograficzne, sąsiedztwo
e) obserwacja zajęć z ergoterapii
2. Wizyta w PPT. Spotkanie z pracownikami. Wymiana doświadczeń w zakresie współpracy
z rodzicami. Rozmowa o stosowanych metodach i narzędziach diagnostycznych. Omówienie
planowanych, kolejnych działań projektu.
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Mało liczne klasy, każdy nauczyciel wspomagany jest asystentami. Ich liczba warunkowana
jest stanem upośledzenia i niepełnosprawności dziecka.
2. Bardzo dobrze wyposażone klasopracownie. Nauczyciele korzystają z tablic interaktywnych,
stosują różnorodne metody i narzędzia dydaktyczne. Indywidualizacja zajęć, Wielkie
zaangażowanie nauczycieli.
3. Kontynuacja współpracy, udział w realizowanych projektach, wymiana doświadczeń
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w gimnazjum Św. Benedykta
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6. BOŻENA GIEDZIUSZEWICZ 23-27.04.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. spotkanie w PPT , omówienie tygodniowego planu stażu , rozmowa z dyrektorem, wymiana
doświadczeń dotycząca współpracy z rodzicami
2. wizyta w „Drevinukas zespół szkolno-przedszkolny.
a) zwiedzanie placówki
a) obserwacja zajęć logopedycznych
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. bardzo dobra praca zespołowa, opracowanie programów indywidualnych dostosowanych do
potrzeb dzieci
2. wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne wykorzystywane przez
dzieci i nauczycieli
3. w placówce zatrudnia się specjalistów kinezyterapeutę, masażystę, psychologa itp.
4. różnorodne zajęcia pozalekcyjne trwające do godz. 18.00
5. zatrudnienie fizjoterapeuty, wyposażenie gabinetu
6. wzmocnienie pracy zespołu
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta w Alytus Likiskeliu Pagrindine Mokykla
a) obserwacja międzyszkolnego konkursu kulinarnego „kulinarne hobby”
b) zwiedzanie szkoły, Izby pamięci, sal lekcyjnych
c) udział w zajęciach logopedycznych oraz zajęciach pozalekcyjnych z Sandy therapy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
d) udział w zajęciach na strzelnicy (pozalekcyjne)
2. wizyta w zespole szkolno-przedszkolnym „Vilties”
a) obserwacja zajęć kinezyterapii – dziecko z prawostronnym porażeniem mózgowym
b) obserwacja zajęć z uczniem z autyzmem
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych do godz. 18.00
2. ciekawe metody pracy dla uczniów nadpobudliwych (terapia piaskiem)
3. poszerzenie oferty doradcy zawodowego o nowe formy , np. konkurs kulinarny
4. technologie i wyposażenie pracowni
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu „ Saulute” .
a) obserwacja zajęć z muzykoterapii dla grupy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2. wizyta w przedszkolu „Pasaka”
a) „Muzyczna bajka” – udział w spektaklu przygotowanym przez grupę sześciolatków
b) obserwacja zajęć logopedycznych.
c) zwiedzanie przedszkola
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Dekoracje z wykorzystaniem drewna, papieru – piękne kolorowe.
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2. Małe grupy, duże sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt (tablice do terapii piaskiem,
interaktywne, łóżeczka pościel przygotowane przez przedszkole)
3. Kąciki tradycji i kultury regionu w placówkach
3. sala do działań artystycznych
4. sprzęt do Sandy therapy
DZIEŃ 4
1. wizyta w Dzukijos Mokykla - szkole podstawowej z oddziałami specjalnymi
a) zwiedzanie placówki
b) obserwacja zajęć z pedagogiem specjalnym
c) obserwacja zajęć z historii
d) obserwacja zajęć z ergoterapii
2. Wizyta w PPT. Spotkanie z pracownikami. Wymiana doświadczeń w zakresie współpracy
z rodzicami. Rozmowa o stosowanych metodach i narzędziach diagnostycznych. Omówienie
trudności i potrzeb w nowe narzędzia i metody pracy.
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Kontynuacja współpracy PPT i PORE, wymiana form i metod pracy z uczniem, nauczycielami
i rodzicami.
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w gimnazjum Św. Benedykta
a) zwiedzanie placówki, obserwacja zajęć
2. podsumowanie stażu w PPT
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7. MONIKA BOGDAŃSKA 10-14.09.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. spotkanie organizacyjne w PPT, zapoznanie się z organizacją pracy w poradni, zakresem
zadań do realizacji
2. Wizyta w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
a) pokazano metody wspomagania/rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. ciekawa propozycja stworzona przez nauczycielkę jednego z oddziałów przedszkolnychksiążeczka do komunikowania się niewerbalnego dziecka z nauczycielem, np.
- nie rozumiem
- potrzebuję pomocy
- skończyłem
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. spotkanie w PPT, rozmowa z logopedą i pedagogiem specjalnym o charakterze ich pracy
2. wizyta w szkole podstawowej i progimnazjum
a) uczestniczenie w zajęciach terapii piaskiem
b) zwiedzanie szkoły (muzeum etnograficzne, sala nauki j. litewskiego)
c) zajęcia z łucznictwa
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. terapia piaskiem
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
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1. wizyta w przedszkolu „Putinelis”
a) zapoznanie się z warunkami pracy. Wymiana doświadczeń zawodowych z logopedą
i surdopedagogiem pracującym w przedszkolu
b) oglądanie spektaklu „SEEN”(Rozumiem), który dotykał m.in. zaburzeń odżywiania, cyber
przemocy, trudności emocjonalnych. Spektakl skierowany głównie był do młodych dziewczyn.
Pokazywał jak można sobie z tym poradzić, jak o siebie zadbać, gdzie szukać pomocy i że
szukanie pomocy nie jest niczym złym
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. te same metody pracy, podobne pomoce dydaktyczne; podobna dokumentacja diagnostyczna
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole specjalnej Dzukija
a) zapoznanie z pracą placówki i specjalistów
b) obserwacja zajęć : zasady ruchu drogowego(kl.V-VI)
c) obserwacja zajęć o tematyce związanej z jesienią (uczniowie wykonywali kompozycje
jesienną z wełny)
d) zwiedzanie sali do ergoterapii
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. wyposażenie gabinetów w różnorodne pomoce dydaktyczne np.: układanki manipulacyjne,
piasek kinetyczny, podświetlany stół do piaskoterapii
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole podstawowej i gimnazjum Św. Benedykta
2. zapoznanie z funkcjonowaniem placówki i pracą specjalistów
3. zwiedzanie szkoły (biblioteka, basen, aula, klasy)
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. podobnie jak w polskich szkołach dostosowane są wymagania do specjalnych potrzeb
edukacyjnych

8. KATARZYNA OSTROWSKA 10-14.09.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. spotkanie organizacyjne w PPT, zapoznanie się z organizacją pracy w poradni, zakresem
zadań do realizacji
2. Wizyta w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
a) pokazano metody wspomagania/rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. ciekawa propozycja stworzona przez nauczycielkę jednego z oddziałów przedszkolnychksiążeczka do komunikowania się niewerbalnego dziecka z nauczycielem, np.
- nie rozumiem
- potrzebuję pomocy
- skończyłem
2. ciekawa propozycja zachęcenia dzieci i ich rodziców do czytania książek-motywatorem są
graficzne znaczki za przeczytaną książkę umieszczone w wyznaczonym miejscu
DZIEŃ 2
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Realizowane zadania:
1. spotkanie w PPT, rozmowa z logopedą i pedagogiem specjalnym o charakterze ich pracy
2. wizyta w szkole podstawowej i progimnazjum
a) uczestniczenie w zajęciach terapii piaskiem
b) zwiedzanie szkoły (muzeum etnograficzne, sala nauki j. litewskiego)
c) zajęcia z łucznictwa
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. terapia piaskiem
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu „Putinelis”
a) zapoznanie się z warunkami pracy. Wymiana doświadczeń zawodowych z logopedą
i surdopedagogiem pracującym w przedszkolu
b) oglądanie spektaklu „SEEN”(Rozumiem), który dotykał m.in. zaburzeń odżywiania, cyber
przemocy, trudności emocjonalnych. Spektakl skierowany głównie był do młodych dziewczyn.
Pokazywał jak można sobie z tym poradzić, jak o siebie zadbać, gdzie szukać pomocy i że
szukanie pomocy nie jest niczym złym
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. podobnie jak w Giżycku, profilaktyka wykorzystuje także sztukę, w tym przypadku posiłkuje się
profesjonalnym aktorem, muzyką, tańcem, obrazem, śpiewem
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole specjalnej Dzukija
a) zapoznanie z pracą placówki i specjalistów
b) obserwacja zajęć : zasady ruchu drogowego(kl.V-VI)
c) obserwacja zajęć o tematyce związanej z jesienią (uczniowie wykonywali kompozycje
jesienną z wełny)
d) zwiedzanie sali do ergoterapii
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. wyposażenie gabinetów w różnorodne pomoce dydaktyczne np.: układanki manipulacyjne,
piasek kinetyczny, podświetlany stół do piaskoterapii
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole podstawowej i gimnazjum Św. Benedykta
2. zapoznanie z funkcjonowaniem placówki i pracą specjalistów
3. zwiedzanie szkoły (biblioteka, basen, aula, klasy)
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. podobnie jak w polskich szkołach dostosowane są wymagania do specjalnych potrzeb
edukacyjnych
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9. MONIKA POUCH 17-21.09.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. spotkanie z pracownikami PPT , uzyskanie informacji na temat funkcjonowania instytucji,
kompetencji i zakresu obowiązków pracowników (prowadzenie badań i konsultacji) . Poznanie
planu realizacji stażu.
2. wizyta studyjna w „Drevinukas w skład której wchodzą grupy przedszkolne oraz kl. I-IV
szkoły podstawowej.
a) zapoznanie się z rozmieszczeniem klasopracowni i gabinetów specjalistycznych oraz
z zasadami pracy nauczycieli.
b) rozmowa z nauczycielami pracującymi w placówce. Bardzo miła i zaangażowana kadra.
W placówce realizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy uczniowie biorą udział
w zajęciach teatralnych, co doskonale rozwija kompetencje społeczne.
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Sposób prowadzenia dokumentacji: dokładne rozpisywanie zajęć realizowanych w ciągu
każdego dnia i tygodnia
2. Miejsce spotkań-pokój, w którym spotykają się wszyscy pracownicy podczas zespołów oraz
w trakcie godzin pracy przeznaczonych na pracę „wewnętrzną”.
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta studyjna w przedszkolu „Pasaka”
a) obserwacja imprezy sportowej, w której brali udział wszyscy uczniowie-przedszkolaki.
Podczas zajęć realizowano treści związane z edukacją zdrowotną, muzyczną
i upowszechnianiem kultury fizycznej. Zarówno dzieci jak i pracownicy byli zaangażowani
w realizację wszystkich zadań. Każdy uczestnik miał znak-symbol przynależności do danej
grupy.
b) zwiedzanie pomieszczeń w placówce; otoczenie przedszkola wyposażone jest w wiele
sprzętów rozwijających zmysły, motorykę małą i dużą (ścieżka sensoryczna, zjeżdżalnie,
ścianki wspinaczkowe itp.).
2. wizyta w studyjna w Alytaus Likiśkeliu progimnazija
a) zwiedzanie placówki m. in. Sali kulinarnej, technicznej (majsterkowanie), strzelnicy,
biblioteki, izby regionalnej, centrum litewskiego-Sali dla uczniów powracających do kraju.
b) każda pracownia mimo, że wymaga remontu wyposażona jest w sprzęt multimedialny.
c) rozmowy z nauczycielami, pracownikami i specjalistami.
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. sposób prezentowania prac wykonywanych przez uczniów (piękna ramka wykonana
z różnorodnych materiałów)
2. ciekawa metoda z zastosowaniem piasku i podświetlanego stołu
3. ścieżka sensoryczna w ogrodzie sensorycznym przy PORE
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta studyjna w Alytaus „Vilties” mokykla.
a) zwiedzanie placówki i rozmowy z pracownikami

19

b) obserwacja zajęć muzycznych w 6-osobowej klasie specjalnej. Nauczycielka wykorzystała
instrumenty muzyczne (pianino i bum-bum rurki) do nauki śpiewu, rytmu, sekwencji oraz
rozwijania funkcji ruchowych i poznawczych
c) obserwacja zajęć prowadzonych przez kinezyterapeutę. Zajęcia były prowadzone z jednym
dzieckiem. Usprawniano funkcje zmysłowe i ruchowe.
d) obserwacja zajęć w 5-osobowej klasie specjalnej, podczas której nauczyciel kształtował
pojęcie płci oraz rozróżniania płci. Zastosowano wiele ciekawych metod pracy, m.in.
z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Podczas lekcji dzieci wykonywały różnorodne
działania (np. ruch, precyzja ruchu, czytanie, rozróżnianie liter)wspomagających ich rozwój.
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Umiejętność upowszechniania działań realizowanych w placówce.
2. Sposób prezentowania działań – duża plansza ścienna przedstawiająca ważne wydarzenianastępnie spinana w całość i dostępna jako kronika placówki zawieszona na ścianie (kalendarz
wydarzeń)
3. Duże instrumenty muzyczne zamontowane na świeżym powietrzu do wykorzystania w ogródku
sensorycznym
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w Dzukijos Mokykla - szkole podstawowej z oddziałami specjalnymi
a) zwiedzanie placówki
b) obserwacja zajęć prowadzonych w zespole rewalidacyjno-wychowawczym – utrwalanie
znajomości litery A. Zastosowano różnorodne metody (polisensoryczne),uczniowie wykonywali
szereg działań mających na celu osiągnięcie założeń lekcji.
c) w klasach z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością prócz nauczyciela pracują dwie osoby
wspomagające. W szkole obowiązuje zasada noszenia mundurków.
d) obserwacja zajęć z ergoterapii
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1.oznaczenie pomieszczeń symbolami – znakami z systemu komunikacji alternatywnej.
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w gimnazjum Św. Benedykta
a) rozmowa z pedagogiem szkolnym oraz innymi pracownikami placówki na temat
funkcjonowania instytucji
b) udział w lekcji matematyki w kl.V. Jeden z uczniów miał zdiagnozowany autyzm, pozostali
byli w normie rozwojowej(21 os). Zajęcia prowadził 1 nauczyciel, nie było osoby
wspomagającej. Wykorzystano technologię informatyczną(tablica multimedialna i grafoskop).
Nauczycielka różnicowała stopień trudności oraz liczbę zadań dla poszczególnych uczniów.
c) szkoła jest placówką katolicką. Urozmaicona infrastruktura. W ramach placówki funkcjonuje
biblioteka, sala gimnastyczna, basen, sauna, sala widowiskowa, kaplica szkolna. Korytarze są
zagospodarowane w sposób zapewniający komfort uczniom(kąciki wypoczynkowe, stoliki do
odrabiania prac, uczniowie mają możliwość skorzystania z kserokopiarki odpłatnie
2. podsumowanie stażu w PPT
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. wyeksponowanie misji i wizji PORE np. poprzez namalowanie na jednej ze ścian w korytarzu
logo placówki oraz napisanie wizji i misji
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10. GRAŻYNA IMPOROWICZ 17-21.09.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. spotkanie z pracownikami PPT , uzyskanie informacji na temat funkcjonowania instytucji,
kompetencji w zakresie obowiązków pracowników (prowadzenie badań i konsultacji) . Poznanie
planu realizacji stażu.
2. wizyta studyjna w „Drevinukas w skład której wchodzą grupy przedszkolne oraz kl. I-IV
szkoły podstawowej.
a) zapoznanie się z rozmieszczeniem klasopracowni i gabinetów specjalistycznych oraz
z zasadami pracy nauczycieli.
b) rozmowa z nauczycielami pracującymi w placówce. Bardzo miła i zaangażowana kadra.
W placówce realizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy uczniowie biorą udział
w zajęciach teatralnych, co doskonale rozwija kompetencje społeczne. Nauczyciele w placówce
spędzają około 40 godzin tygodniowo. Po zakończonych zajęciach uzupełniają dokumentację
i przygotowują się do pracy na następny dzień. Mimo starej infrastruktury na podziw zasługują
piękne, starannie wykonane dekoracje.
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Sposób prowadzenia dokumentacji pedagoga specjalnego i logopedy: dokładne rozpisywanie
zajęć realizowanych w ciągu każdego dnia i tygodnia
2. Wspólne pomieszczenie dla pracowników, w którym oprócz realizowania zadań odbywają się
posiłki, praca z dokumentacją
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta studyjna w przedszkolu „Pasaka”
a) obserwacja imprezy sportowej w plenerze. Bardzo ciekawa impreza, podczas której
realizowano treści zdrowotne, fizyczne i muzyczne. Cała kadra zaangażowana w te działania.
b) zwiedzanie pomieszczeń w placówce; otoczenie przedszkola wyposażone jest w wiele
sprzętów rozwijających zmysły, motorykę małą i dużą (ścieżka sensoryczna, zjeżdżalnie,
ścianki wspinaczkowe itp.). Wiele obiektów pozyskano dzięki realizacji projektów unijnych.
2. wizyta w studyjna w Alytaus Likiśkeliu progimnazija , klasy 1-8
a) zwiedzanie pracowni gospodarstwa domowego (dla dziewcząt) i technicznej (dla chłopców),
pracowni rękodzieła i etnografii, strzelnicy, biblioteki i centrum litewskiego - dla uczniów
powracających do kraju.
b) każda pracownia mimo, że wymaga remontu wyposażona jest w sprzęt multimedialny.
c) bardzo ciekawe pomieszczenie, w którym znajdują się skrzynki z piaskiem kinetycznym.
Biblioteka duża, przestronna, z bogatym wyposażeniem. Dużo nowych książek, pomieszczenia
do zajęć edukacyjnych
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. metoda z zastosowaniem piasku kinetycznego na podświetlanym stole
2. ścieżka sensoryczna –idealna do zastosowania w naszym ogódku
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta studyjna w Alytaus „Vilties” mokykla. Przedszkole specjalne + kl. I-IV
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a) obserwacja lekcji muzyki w 6-osobowej klasie specjalnej. Wykorzystanie instrumentów
muzycznych do nauki śpiewu, rytmu, sekwencji, usprawniania funkcji ruchowych
i poznawczych.
b) obserwacja zajęć prowadzonych przez fizjoterapeutę. Zajęcia były prowadzone z jednym
dzieckiem. Usprawniano funkcje zmysłowe i ruchowe.
c) obserwacja zajęć w 5-osobowej klasie specjalnej, podczas której nauczyciel kształtował
pojęcie płci oraz rozróżniania płci. Zastosowano wiele ciekawych metod pracy, m.in.
z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Podczas lekcji dzieci wykonywały różnorodne
działania (np. ruch, precyzja ruchu, czytanie, rozróżnianie liter)wspomagających ich rozwój.
d) w placówce uczniowie i dzieci mogą spędzać czas od rana do godz. 17.00. Wszystkie są
odwożone do domu. Bardzo ciepła i rodzinna atmosfera w pokoju nauczycielskim. W szkole
piękne dekoracje, wiele pomocy naukowych, sprzęt audiowizualny
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. Umiejętność upowszechniania działań realizowanych w placówce.
2. Kalendarz-kronika-zawieszona na ścianie-dokumentacja działania placówki w formie
graficznej
3. do wykorzystania w ogródku –kącik instrumentów muzycznych na wolnym powietrzu ,
piszczałki, bębny
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w Dzukijos Mokykla - szkole podstawowej z oddziałami specjalnymi
a) zwiedzanie placówki
b) obserwacja zajęć w zespole rewalidacyjno-wychowawczym – utrwalanie znajomości litery A.
Zastosowano różnorodne metody (polisensoryczne) od konkretu do abstrakcji, uczniowie
wykonywali szereg działań mających na celu osiągnięcie założeń lekcji.
c) lekcja plastyki w kl.VI(7 osób lekkie upośledzenie+1 autysta). Uczniowie tworzyli
kompozycje z poznanych wcześniej liści i posługując się farbami odwzorowywali ich
kształty,tworząc piękne obrazy. Nauczyciel wykorzystał podczas zajęć film instruktażowy oraz
muzykę.
d) uczniowie realizują zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w tej samej klasie, zmieniają się tylko
nauczyciele. Podczas zajęć niektóre dzieci odbywają terapię i zajęcia z fizykoterapeutą.
e) w klasach z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością prócz nauczyciela pracują dwie osoby
wspomagające. W szkole obowiązuje zasada noszenia mundurków.
f) w szkole znajduje się pracownia ergoterapii wyposażona w różnorodny sprzęt pochodzący
z zakupu ale również pomoce wykonane samodzielnie przez pedagoga. Nauczyciele pracują
bezpośrednio z dziećmi 24 godziny. Dużo godzin spędzają w szkole realizując zadania
dodatkowe, współpracują w tworzeniu projektów
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1.oznaczenie pomieszczeń symbolami – znakami z systemu komunikacji alternatywnej.
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w gimnazjum Św. Benedykta
a) rozmowa z pedagogiem szkolnym oraz innymi pracownikami placówki na temat
funkcjonowania instytucji
b) udział w lekcji matematyki w kl.V. Jeden z uczniów miał zdiagnozowany autyzm, pozostali
byli w normie rozwojowej(21 os). Zajęcia prowadził 1 nauczyciel, nie było osoby
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wspomagającej. Wykorzystano technologię informatyczną(tablica multimedialna i grafoskop).
Nauczycielka różnicowała stopień trudności oraz liczbę zadań dla poszczególnych
uczniów.Zajęcia na temat liczb naturalnych były atrakcyjne dla wszystkich uczniów
c) szkoła jest placówką katolicką. Uczy się w niej 700 uczniów, pracuje 75 nauczycieli i 25 osób
obsługi. Jest 1 etat logopedy, psychologa i pedagoga. Urozmaicona infrastruktura. W ramach
placówki funkcjonuje biblioteka, sala gimnastyczna, basen, sauna, sala widowiskowa, kaplica
szkolna. Korytarze są zagospodarowane w sposób zapewniający komfort uczniom(kąciki
wypoczynkowe, stoliki do odrabiania prac, uczniowie mają możliwość skorzystania
z kserokopiarki odpłatnie
2. podsumowanie stażu w PPT
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. pomysł na wykorzystanie ściany w PORE, gdzie misja i wizja oraz logo placówki byłyby
jednocześnie dekoracją i przesłaniem dla odwiedzających klientów poradni
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11. JANINA BOGUSZEWICZ 24-28.09.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. Wizyta w PPT, zapoznanie ze strukturą placówki i zasadami jej funkcjonowania
2. Poznanie pracy specjalistów
3. Wizyta w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
a) praca specjalistów: logopeda, pedagog specjalny, fizjoterapeuta
b) klasy I-III formy pracy, metody
c) oddziały przedszkolne 3-6 lat, diagnoza początkowa i końcowa, umiejętności
d) koło teatralne: przedstawienie „Pan Cebulka”
e) spotkanie z nauczycielami – wymiana doświadczeń
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. rolety zasłaniające lustro w gabinecie logopedycznym w razie potrzeby
2. zatrudnić neurologa dziecięcego
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta w przedszkolu „Saulute”
a)obserwacja inscenizacji przygotowanej przez pedagoga pracującego metodą waldorfską R.
Steinera
b) zwiedzanie grup przedszkolnych
c) zapoznanie z pracą placówki i specjalistami
2. wizyta w szkole podstawowej
a) muzeum etnograficzne
b) klasa piaskoterapii
c) sala hobby: łucznictwo
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. więcej pomocy, zabawek wykonanych z naturalnych materiałów
2. zakup podświetlanego blatu do zabaw piaskiem
3. rekomendować w szkołach metodę waldorfską
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu „Putinelis”
a) zapoznanie z pracą surdopedagoga i logopedy
b) zwiedzanie sal
c) zapoznanie z pracą placówki
2. wizyta w placówce szkolno-przedszkolnej
a) udział w przedstawieniu dla dzieci
b) obserwacja zajęć z fizjoterapeutą
c) obserwacja zajęć „klasy życia” prowadzonych przez pedagogów specjalnych
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. podczas terapii więcej prac z wykorzystaniem ćwiczeń ruchowych i elementów fizjoterapii
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole specjalnej
a) zapoznanie z pracą placówki i specjalistów
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b) obserwacja zajęć plastycznych w klasie specjalnej
c) obserwacja zajęć w „klasie życia” (PCS)
d) zwiedzanie sali do ergoterapii
e) pozyskanie informacji o nowej metodzie terapii – ciepłym piaskiem
f) praca z tablicą interaktywną
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. zakup obrazków PCS oraz kalendarzy (planów dnia)
2. rekomendować znaczenie ergoterapii w edukacji dzieci
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole podstawowej i gimnazjum Św. Benedykta
2. zapoznanie z funkcjonowaniem placówki i pracą specjalistów
3. zwiedzanie szkoły (biblioteka, basen, aula, klasy)
4. miejsca wypoczynku na korytarzach szkolnych
5. obserwacja lekcji matematyki z wykorzystaniem projektora 3 D
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. rekomendować metodę projektora 3D oraz wprowadzenie do programu nauczania więcej
zajęć muzyczno-ruchowych w szkołach

12. MARTA KNAŚ 24-28.09.2018
DZIEŃ 1
Realizowane zadania:
1. Wizyta w PPT, zapoznanie ze strukturą placówki i zasadami jej funkcjonowania(neurolog
jako pracownik poradni)
2. Wizyta w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
a) praca specjalistów: logopeda, pedagog specjalny, fizjoterapeuta
b) klasy I-III formy pracy, metody
c) oddziały przedszkolne 3-6 lat, diagnoza początkowa i końcowa, umiejętności
d) koło teatralne: przedstawienie „Pan Cebulka”
e) spotkanie z nauczycielami – wymiana doświadczeń
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. praktyczne rozwiązanie zastosowania w pracowni logopedycznej rolety nad lustrem
2. zatrudnienie fizjoterapeuty i neurologa
DZIEŃ 2
Realizowane zadania:
1. Wizyta w przedszkolu „Saulute”
a)obserwacja inscenizacji przygotowanej przez pedagoga pracującego metodą waldorfską R.
Steinera
b) zwiedzanie grup przedszkolnych
c) zapoznanie z pracą placówki i specjalistami
2. wizyta w szkole podstawowej
a) zwiedzanie muzeum etnograficzne
b) klasa piaskoterapii
c) sala hobby: zajęcia z łucznictwa
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
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1. ciekawa metoda waldorfska - więcej pomocy wykonanych z naturalnych materiałów
2. zakup podświetlanego blatu do zabaw piaskiem
3. rekomendować w szkołach metodę waldorfską
DZIEŃ 3
Realizowane zadania:
1. wizyta w przedszkolu „Putinelis”
a) zapoznanie z pracą surdopedagoga i logopedy
b) zapoznanie z pracą placówki i specjalistami
2. wizyta w placówce szkolno-przedszkolnej
a) udział w przedstawieniu dla dzieci
b) obserwacja zajęć z fizjoterapeutą
c) obserwacja zajęć „klasy życia” prowadzonych przez pedagogów specjalnych
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. podczas terapii więcej przerw na ćwiczenia ruchowe
DZIEŃ 4
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole specjalnej
a) zapoznanie z pracą placówki i specjalistów
b) obserwacja zajęć plastycznych w klasie specjalnej
c) obserwacja zajęć w „klasie życia” (PCS)
d) zwiedzanie sali do ergoterapii
e) uzyskanie informacji o nowej metody - terapii ciepłym piaskiem
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. zakup gotowych obrazków PCS oraz kalendarzy (planów dnia)
2. rekomendować znaczenie ergoterapii w edukacji dzieci
DZIEŃ 5
Realizowane zadania:
1. wizyta w szkole podstawowej i gimnazjum Św. Benedykta
2. zapoznanie z funkcjonowaniem placówki i pracą specjalistów
3. zwiedzanie szkoły (biblioteka, basen, sauna, aula, sala koncertowa, sala do zajęć
z choreografem)
4. miejsca wypoczynku na korytarzach szkolnych
5. obserwacja lekcji z wykorzystaniem tablicy SMART
Spostrzeżenia do zastosowania w PORE
1. rekomendować w szkołach wykorzystanie tablicy SMART podczas codziennych zajęć
lekcyjnych, wprowadzenie większej ilości zajęć muzyczno-ruchowych .
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Na podstawie raportów stażowych wykonanych przez poszczególnych nauczycieli
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku, niniejszy dokument opracowali:
1. Anna Kryczka
2. Kazimierz Ambroziak

Raport zatwierdziła: Bożena Giedziuszewicz Dyrektor Powiatowego Ośrodka
Edukacji w Giżycku

Rozwoju
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