Sprawozdanie
z działalności Edukacyjnego Centrum Konsultacji
za rok szkolny 2016/2017
W ramach działalności ECK w roku szkolnym 2016/2017 były organizowane zajęcia
otwarte prowadzone przez specjalistów i nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacyjnych,
jak również udzielane przez specjalistów i nauczycieli konsultacje. Od października 2016r
do końca maja 2017r odbyło się 14 zajęć otwartych z różnych przedmiotów, na wszystkich
etapach edukacyjnych. Nauczyciele, specjaliści z innych placówek ze Słupska, Lęborka i
słuchacze studiów podyplomowych z Centrum Edukacyjnego Technik obserwowali również
zajęcia wczesnego wspomagania, zajęcia zespołowe rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia
prowadzone przez specjalistów. Odbyło się 10 konsultacji w tym dwie drogą telefoniczną,
7 konsultacji przeprowadzono w placówce, 1 poza placówką została przeprowadzona przez
tyflopedagoga- A.Morzyńską-Burak.

Dwuosobowa grupa nauczycieli

z przedszkola

integracyjnego z Lęborka "Jesteśmy Razem" uczestniczyła również w spotkaniu zespołu
samokształceniowego dot. wykorzystania pomocy do zajęć integracji sensorycznej, które to
spotkanie poprowadziła A.Kapusz. Inna grupa nauczycieli z Zespołu Szkół w Kobylnicy
obserwowała generalną próbę imprezy okolicznościowej- Jasełek.

Placówkę ogółem

odwiedziło 27 osób, w tym niektórzy kilkukrotnie. Osobami zainteresowanymi byli
nauczyciele, specjaliści innych placówek, rodzice dzieci z niepełnosprawnością jak również
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z niepełnosprawnością intelektualną i terapii i edukacji autyzmu . Problemy i pytania osób
zainteresowanych to głównie: metody i formy pracy z dziećmi
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( indywidualny przypadek), karmienie terapeutyczne itp. Specjaliści i nauczyciele którzy
udzielili konsultacji i prowadzili zajęcia: A. Morzyńska-Burak, M. Panek, S.Wierzchowska,
S. Nowosadko, K. Iwanik-Syrek, R. Zmitrowicz, A. Warkocka, M. Linowska,
A. Kapusz, K. Wiśniewska, E. Szada-Borzyszkowska, D. Kosucho, D.Nowak J. Lubiniecka.
Zajęcia otwarte odbywały się według harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego.
Aby bardziej rozpowszechnić działalność ECK wśród nauczycieli innych szkół,
harmonogram zajęć otwartych był umieszczony na stronie internetowej Ośrodka, jak również

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Wyżej wymienionym koleżankom składam
serdeczne podziękowania za zaangażowanie w działalność Edukacyjnego Centrum
Konsultacji.
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