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OFERTA 2018/2019
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE
DLA RODZICÓW
ZAPRASZAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

Temat zajęć

„Internet tak, ale jak”

Uzależnienia behawioralne.
E-uzależnienia

Jak mówić, aby dzieci nas
słuchały?

Cel
Omówienie zasad
bezpiecznego korzystania,
zagrożeń i konsekwencji
związanych z
korzystaniem z internetu.
Praktyczne wskazówki
wychowawcze.
Omówienie objawów,
mechanizmów i sposobów
pomocy w uzależnieniach
behawioralnych, ze
szczególnym
uwzględnieniem euzależnień.
Omówienie metod
budowania pozytywnych
relacji rodzic-dziecko oraz
sposobów rozwiązywania
trudności wychowawczych
w duchu porozumienia bez
przemocy.

Dysleksja to nie choroba.
„Jak mogę pomóc mojemu
dziecku”

Fakty i mity na temat
dysleksji.
Prezentacja form pomocy,
wspierania dziecka ze
specyficznymi
trudnościami szkolnymi.

„Bezbłędni rodzice”

Wsparcie rodzica w
procesie wychowawczym
adolescenta

Mediacje szkolne

Dziecko na szkolnym starcie

Rozwiązywanie konfliktów
w szkole droga mediacji
Przekazanie rodzicom
uczniów klas I
wskazówek jak mogą
pomóc dziecku w procesie
opanowywania
podstawowych
umiejętności szkolnych

Organizacja zajęć

Osoba
prowadząca

Wykład Prezentacja
Dla rodziców szkół
podstawowych
1h
Na terenie szkół

Pedagog:
J.Drzymała
Psycholog:
B.Dmytryszyn

Wykład Prezentacja
1,5 h
Na terenie szkół

Psycholog:
E.Szafran

Wykład Prezentacja
1,5 h
Na terenie szkół

Psycholog:
E.Szafran

Wykład Prezentacja
1,5h
Dla rodziców
uczniów
posiadających
rozpoznanie dysleksji
Na terenie szkół
Warsztat
4 spotkania po 3h
każde
Grupa 10-12 osób
Na terenie poradni
lub szkół i placówek
Spotkania
Na terenie szkoły lub
poradni

Wykład
1h
Na terenie szkół
Na terenie poradni

Pedagodzy
J.Drzymała
E.Łażewska

Pedagog:
E.Borowczak
Pedagodzy:
K.Ristau
K.Frąckowiak

Pedagog:
K.Ristau
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Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców

Kryzys dorastania, a
zachowania autodestrukcyjne

Zaburzenia psychiczne
nastolatków.
Co rodzic wiedzieć powinien?

Wychowanie do wartości

Rola rodzica ucznia klasy III
w przygotowaniu dziecka do
klasy IV

Jak wspierać dziecko w
pokonywaniu trudności w
nauce

Jak wspomagać rozwój funkcji
słuchowych u dziecka

Konsultacje psychologiczne
w szkole

Program zajęć dla
rodziców doskonalący
podstawowe umiejętności
wychowawcze.
Nauka budowania dialogu
w rodzinie, nawiązywania
głębszych i cieplejszych
relacji z dziećmi lub
wychowankami.
Profilaktyka zachowań
ryzykownych dzieci i
młodzieży klas IV-VIII i
szkół ponadgimnazjalnych.
Pogłębienie rozumienia
zjawiska zachowań
autodestrukcyjnych
młodzieży. Wskazówki do
postępowania
wychowawczego.
Psychoedukacja w
zakresie rodzajów i
uwarunkowań wybranych
zaburzeń psychicznych.
Rozważania na temat
kształtowania wartości u
dzieci. Rola rodzica i
postawy wychowawcze
budujące wartości.
Profilaktyka trudności
adaptacyjnych. Metody
skutecznego wspierania
sfery poznawczej i
emocjonalno-społecznej
dziecka na progu nowego
etapu edukacyjnego
Pogłębienie wiedzy na
temat skutecznych metod
pomocy dziecku
zmagającemu się z
trudnościami w nauce.
Omówienie celu i
przebiegu przesiewowych
badań słuchu u dzieci.
Omówienie najczęstszych
trudności percepcji
słuchowej i sposobów
wspierania rozwoju
Spotkania rodziców z
psychologiem

Warsztaty
10 spotkań
3-godzinnych
Grupa około 12 osób
Miejsce i terminy po
zebraniu grupy

Psycholog:
J.
Krajczyńska
D.GieraKmiecik
Pedagodzy:
J. Drzymała
K.Frąckowiak
E.Borowczak

Wykład
1h
Dla rodziców
uczniów szkół
podstawowych klas
IV-VIII i
ponadgimnazjalnyc1
h
Na terenie szkół

Psycholog:
J.Krajczyńska

Wykład
Prezentacja
1h
Na terenie szkół
Wykład
Prezentacja
1h
Na terenie szkół
Wykład
1h
Kierowany do
rodziców uczniów
klas III
Na terenie szkół

Prezentacja
multimedialna
Na terenie szkół
1h
Spotkania z
rodzicami po
badaniach
przesiewowych
słuchu dzieci
Na terenie placówek
Na terenie szkoły
połączone z
harmonogramem
zebrań rodziców

Psycholog:
D.GieraKmiecik
Psycholog
J.
Krajczyńska

Psycholog:
B.Dmytryszyn

Psycholog
B.
Dmytryszyn

Logopeda:
H.Szczęsna

Psycholodzy:
J.Wiercińska
B.Dmytryszyn
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Informacje praktyczne:
•
•
•
•
•

Korzystanie z proponowanych zajęć jest dobrowolne i bezpłatne
Zajęcia odbywają się na terenie poradni lub w placówkach we wcześniej ustalonych
terminach
Zainteresowanych rodziców lub placówki prosimy o kontakt z poradnią, pracownikiem
odpowiedzialnym za organizację i wypełnienie formularza zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie
Informacje o terminach i organizacji zajęć dostępne w sekretariacie poradni.
Zgłoszenia prosimy składać do końca października 2018 roku.

