
  

 
Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla przedszkoli finansowane przez Urząd M.st  Warszawy - Biuro Edukacji. 
Są one przeznaczone dla rodziców wszystkich przedszkolaków (od najmłodszych) oraz dla nauczycieli, którzy pracują 
z dziećmi. 
 
Termin realizacji warsztatów: październik - listopad 2022 r.  
 
Najważniejszym i głównym zadaniem warsztatów będzie uświadomienie rodzicom (oraz pedagogom), że: 
* gotowość szkolna „nie buduje się sama” 
* jest wynikiem procesu rozwojowego (neuromotorycznego i sensorycznego), który bardzo często ulega 
zaburzeniom, 
* dziecko należy uważnie obserwować na każdym etapie rozwoju 
* trzeba szybko reagować na pojawiające się trudności, 
* zasięgać rady specjalistów, nie czekać, nie bagatelizować 
* czekanie ze wsparciem „do 6 roku życia” aż dziecko pójdzie do szkoły  – to o wiele za późno. 
  

Będziemy mówili o procesach rozwojowych, integracji zmysłowej i rozwoju neuromotorycznym, 
o tym jak się widzi standardowo gotowość szkolną, a jakie są realia, kiedy dziecko z przedszkola trafi w ramy szkolnej 
edukacji. 
Wszystko to od strony praktycznej, na przykładach, ze wskazaniem kiedy i do jakiego specjalisty się udać  w razie 
trudności. 
 

Warsztat pomyślany jest jako wsparcie zarówno dla rodziców jak i nauczycieli przedszkola, którzy często 
borykają się sami z trudnościami dzieci i bardzo trudno jest im się „przebić” z informacją o trudnościach do rodziców. 
Spotkanie będzie trwało ok. 2 godzin.  
Przewidujemy wykład z prezentacją oraz czas na pytania z sali i odpowiedzi prowadzącej. 
 
Warsztat prowadziła będzie: p. Agnieszka Potok. 
Więcej na temat prowadzącej: https://poradniakluczyk.pl/nasz-zespol/  
 
Warsztaty prowadzimy w dwóch trybach: stacjonarnym i on-line. 
 
TERMINY dla warsztatów stacjonarnych w Państwa przedszkolu proponujemy w czwartki lub piątki w godzinach 
popołudniowych np. 17-19. (do uzgodnienia). Możemy rozpocząć warsztaty już od 06 października. 
 
Grupę, minimum 15 osób, maksimum 25 – 30 osób, zbiera pracownik przedszkola. Organizuje również salę  
z możliwością wyświetlenia prezentacji na ekranie lub ścianie. 
 
WARSZTATY ONLINE proponujemy rodzicom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w warsztatach stacjonarnych.  
Odbędą się one 5 i 19 listopada w godz. 10 -12 na platformie Clickmeeting.  
Placówka przekazuje rodzicom informację o takiej możliwości w ramach przedszkolnych procedur. 
Rodzice zgłaszają się samodzielnie mailem, do koordynatorki naszej Fundacji (mail niżej) i ona odpowiada za 
zaproszenie rodzica na platformę webinarową. 
 
Dla pedagogów wystawiamy zaświadczenia o odbyciu szkolenia (na żądanie) w formie elektronicznej, do własnego 
wydruku. 
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani warsztatami -  uprzejmie proszę o jak najszybszą odpowiedź i wstępną 
rezerwację terminu. 

Z wyrazami szacunku, 
Agnieszka Jaworska - Koordynator projektów   

agnieszka.kulach@kagi.org.pl 
tel. 531 399 745 

  

https://poradniakluczyk.pl/nasz-zespol/

