SOR SPOTKANIE – OTWARTOŚĆ – ROZMOWA
Wspieramy Nauczycieli
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału nauczycieli/wychowawców oraz rodziców
w otwartych spotkaniach projektu edukacyjno-społecznego pn. SOR – Spotkanie – Otwartość –
Rozmowa (rozumienie, rozwiązanie).
Proponujemy Państwu cykl bezpłatnych zajęć w formie konwersatorium i seminarium dla
wychowawców klas IV-VIII szkół podstawowych, rodziców/opiekunów, seniorów, osób
zainteresowanych.
Raz w miesiącu od października 2019 r. do kwietnia 2020 spotkamy się z Państwem, żeby wspierać
konstruktywne rozwiązania w obszarze komunikacji interpersonalnej i społecznej w relacjach nauczyciele
– wychowawcy, wychowawcy – rodzice, dyrektorzy – wychowawcy, rodzice dzieci szkół podstawowych,
opiekunowie, inne osoby zainteresowane w środowisku szkoły.
Zależy nam na budowaniu kultury szkoły i podmiotów współpracujących, w oparciu o poszukiwanie
dostępu do aktualnej wiedzy, z zakresu/ obszaru relacji
wykorzystania projektów kulturalnych i

regionalnych

poprowadzą eksperci, specjaliści oraz dyrektorzy szkół.

międzyludzkich, zdrowia, użytkowego

oraz informacji

wielokulturowej. Spotkania

Tematyka, obszary zainteresowań:
A. Komunikacja społeczna i interpersonalna. Relacje międzyludzkie. Mediacje.
B. Zagadnienia psychologii i pedagogiki w kontekście trudności wychowawczych, problemów
interpersonalnych w środowisku szkolnym.
C. Standardy zachowań w rozumieniu kultury obyczajów, kultury dialogu w zgodzie z obowiązującym
prawem.
D. Zdrowie: dietetyka, profilaktyka zdrowotna, zaburzenia społeczno-emocjonalne…, inne.
E. Projektowanie edukacyjne z obszarów: kultury, wiedzy o regionie, podróżowania z pasją, aspektów
wielokulturowości.
F. Nowiny ekologiczne.
Już dziś zapraszamy Państwa do udziału.
Najbliższe spotkanie SOR – Spotkanie – Otwartość – Rozmowa



dla nauczycieli/wychowawców odbędzie się:
16 października 2019 r., godz. 15:00 – 16:30 w WCRS, pl. Dominikański 6, sala 210, II p.
13 listopada, godz. 15:00 – 16:30 pl. Solidarności 1/3/5, IV p.
3 grudnia, godz. 15:00 – 16:30 pl. Solidarności 1/3/5, IV p.



dla rodziców/opiekunów..:
6 listopada 2019 r., godz. 16:30 – 18:30 w WCRS, pl. Dominikański 6, sala 323, III p.
4 grudnia, godz. 16:30 – 18:30, pl. Solidarności 1/3/5, IV p.

Zapisy: zapraszam do kontaktu, [proszę o podanie: w tytule Zgłoszenie SOR nauczyciele
lub SOR - rodzice / w treści maila: imię i nazwisko, mail, telefon, termin,]
mail: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl
Karta nr 87 realizowane w ramach zadań Pana Prezydenta Jacka Sutryka

