
 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w formie e-learning 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

(ćwiczenia czytania, pisania oraz poprawiające funkcjonowania  

analizatora wzrokowego i słuchowego) 

 

1. ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się; 

2. zajęcia odbywają się w trybie online; kurs jest przewidziany na 10 tygodni (co tydzień 

nowa partia materiału do realizacji); 

3. zebranie dla uczniów chętnych do uczestnictwa w zajęciach odbędzie się 9.10.2014 

(czwartek) o godzinie 18.15 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12  

(ul Dzielna 1 a) – dotyczyć będzie kwestii organizacyjnych i sposobu korzystania  

z platformy moodle; 

4. rodzic przed tym terminem musi pobrać ze stromy internetowej Poradni i podpisać 

„Kontrakt” oraz „Zasady uczestnictwa w kursie online w zakresie terapii pedagogicznej”, 

by uczeń dostarczył podpisane dokumenty podczas ww. spotkania (dokumenty znajdują 

się na stronie www.ppp12.waw.pl w zakładce: do pobrania). 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie, który znajduje się stronie 

www.ppp12.waw.pl w zakładce: do pobrania. 

 

Kontakt telefoniczny możliwy we wtorek 7.10.2014 w godzinach 9.30-12.30  

(pp. Justyna Walczak i Grażyna Pawlik). 
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