mgr Marzena Olatowska
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel dyplomowany
STAŻ PRACY PEDAGOGICZNEJ: 27 lat
WYKSZTAŁCENIE:
Studia Podyplomowe: Terapia Pedagogiczna- 2001r. Uniwersytet Opolski
(uzyskane kwalifikacje: pedagog- terapeuta)
Kurs Kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika- 2007r. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „Mediator” Świdnica
(uzyskane kwalifikacje: programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań
rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej w różnym
stopniu przebywającej w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w środowisku rodzinnym)
Studia Wyższe na kierunku: pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania
początkowego- 1999r. Uniwersytet Opolski
(uzyskany tytuł: magister pedagogiki)
Studium Nauczycielskie: wychowanie przedszkolne - 1990r. Świdnica
( uzyskane kwalifikacje: nauczyciel przedszkola)
FORMY DOSKONALENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W PLACÓWKACH
SPECJALISTYCZNYCH:
- Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym- warsztaty szkoleniowe
- Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Godard Blythe dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami oraz wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce- kurs
- Wczesna Interwencja- kurs doskonalący
- szkolenie instruktażowe dla kierowników wycieczek szkolnych
- Metody pracy z dziećmi z wadą słuchu- kurs doskonalący
- Praca metodami aktywnymi w wychowaniu przedszkolnym- szkolenie
- Metoda Dobrego Startu- warsztaty
- Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
- ADHD- Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Analiza teoretyczna i formy pomocy.kurs doskonalący
- Integracja od przedszkola- szkolenie
- Wspomaganie zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym- szkolenie
- Wykorzystywanie metody projektowania okazji edukacyjnych w rozwijaniu kreatywności
dzieci- szkolenie
- Trudni Rodzice- jak rozmawiać- warsztaty
- Ruch Rozwijający wg prof. M. Bogdanowicz- warsztaty
- Mali Tropiciele poznają świat- warsztaty
- Zabawy fundamentalne w przedszkolu- szkolenie
- elementy metody Thomatisa w przedszkolu
- Choreoterapia- warsztaty
- Moje emocje- warsztaty
- Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka
- Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym
-Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
- Warsztaty emisji głosu dla nauczycieli
- Edukacja matematyczna w przedszkolu- warsztaty
- Jak wychowawca może uczyć się dziecka wg J. Korczaka- e-warszt
- Czytanie i pisanie w przedszkolu- e-warsztaty
- Nauka czytania i pisania. Stan aktualny, zmiany, perspektywy.
- Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej
- Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci- e-warsztaty
- Matematyczne aspekty systemu „Edukacja przez ruch”
- Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
- Ochrona danych osobowych
- Moje emocje- kurs przygotowawczy do prowadzenia programu
- Szkolenie „Przedszkola przyjazne dietetykom”

