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OFERTA 2018/2019
DLA UCZNIÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:
Temat
Adresaci zajęć

Cel

Organizacja

Prowadzący

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-PSYCHOEDUKACYJNE
Bezpieczny internet
Uczniowie klas III-V
szkół podstawowych

Ja i moje trudne
emocje
Warsztaty
psychoedukacyjne dla
uczniów
wszystkich typów
szkół

Omówienie zasad bezpiecznego
korzystania z internetu oraz
zagrożeń i konsekwencji
Profilaktyka zdrowia psychicznego.
Psychoedukacja dotycząca
procesów emocjonalnych i ich
wpływu na zachowanie.
Sposoby rozpoznawania i radzenia
sobie z emocjami.
Cele szczegółowe ustalane z
odbiorcami.

Zajęcia
psychoedukacyjne
2h
Na terenie szkół
Warsztat
2-3 h
dla klas lub grupy
uczniów
Na terenie szkół

Pedagog:
J. Drzymała
Psycholog:
B. Dmytryszyn
Psycholodzy:
B. Dmytryszyn
J. Krajczyńska
J. Wiercińska
D. GieraKmiecik

Omówienie czynników
ułatwiających i utrudniających
proces uczenia się.
Prezentacja metod, warunków
skutecznego uczenia się

Warsztat
2h
Na terenie szkół

Psycholog
B. Dmytryszyn

Już wkrótce będę
uczniem IV klasy
Zajęcia dla uczniów
klas III szkół
podstawowych

Profilaktyka trudności
adaptacyjnych na nowym etapie
edukacji

Warsztat
2h
II półrocze roku
szkolnego
Na terenie szkół

Psycholog
B. Dmytryszyn

Badanie preferencji
zawodowych
Uczniowie gimnazjów
i szkół
ponadgimnazjalnych

Analiza własnego potencjału
dotyczącego wyboru zawodu:
zainteresowań, predyspozycji,
wartości.

Badania grupowe
2h
Na terenie poradni lub
szkół

Jak skutecznie się
uczyć
Uczniowie klas VII

Przesiewowe
badania słuchu, na
platformie badań
zmysłów
Uczniowie wszystkich
etapów kształcenia

Profilaktyka i wczesne
rozpoznawanie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu słuchu

Dzieci przedszkolne i
uczniowie innych szkół
Badania grupowe
odbywają się na terenie
szkół lub indywidualne w
poradni

Psycholog
D. GieraKmiecik

Logopeda
H. Szczęsna
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Trening relaksacyjny
Zajęcia dla uczniów
szkół
ponadgimnzjalnych,
szczególnie klas
maturalnych

Prezentacja technik relaksacji i
radzenia sobie ze stresem
Psychoedukacja dotycząca stresu:
uwarunkowań, objawów, skutków i
sposobów radzenia.

Warsztat
3h
Na terenie szkół

Psycholog:
J. Krajczyńska

CAŁOROCZNE CYKLICZNE ZAJĘCIA
„Wszystko pod
kontrolą”
Zajęcia ART dla
nastolatków w wieku
14-15 lat

„Rusz głową”
Zajęcia dla uczniów
klas IV i V
klas VI-VII

Budowanie i rozwijanie
kompetencji społecznych, kontrola
złości, praca nad wnioskowaniem
moralnym.

Zajęcia rozwijające umiejętności
uczenia się metodami przyjaznymi
mózgowi

Warsztaty
10 spotkań po 3h
dydaktyczne
Grupa: 4-6 uczniów
Na terenie poradni
Cotygodniowe 1h
warsztaty trwające przez
okres I półrocza w
grupach do 5 osób
Organizacja:
I sem.: klasy IV, VI
II sem.: klasy V, VII

Pedagog:
E.Borowczak

Pedagodzy:
J.Drzymała
E.Łażewska

Na terenie poradni
Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalnospołeczne
Zajęcia dla uczniów
klas IV-V

Rozwijanie umiejętności:
komunikacji, radzenia sobie z
emocjami, rozwiązywania
trudności.

Zajęcia rozwijające
umiejętności
uczenia się czytania,
pisania, liczenia
Uczniowie klas I

Podniesienie skuteczności
opanowania podstawowych
umiejętności szkolnych

Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalnospołeczne
Grupy uczniów klas:
V-VI, VII-VIII, szkół
ponadpodstawowych

„Ja, szkoła i świat”
Zajęcia dla uczniów
klas IV

Praca z uczniami przejawiającymi
trudności w funkcjonowaniu
społecznym.
Stymulacja rozwoju emocjonalnospołecznego.
Profilaktyka niedostosowania
społecznego.
Zajęcia o charakterze korekcyjnokompensacyjnym
Zajęcia wspierające kompetencje
społeczne i szkolne

Warsztaty
Cotygodniowe
trwające1h
Odbywają się w czwartki
w godz.17-18
Stała grupa
do 8 osób
Na terenie poradni
Cotygodniowe zajęcia
indywidualne lub w
grupie do 2 osób
1h
Na terenie poradni

Warsztaty Cotygodniowe
1h
zajęcia grupowe

Psycholog:
E.Szafran

Pedagog:
K.Ristau

Pedagog
K. Frąckowiak

Na terenie poradni
Warsztaty
Cotygodniowe
1h
Trwające przez okres
jednego półrocza
Na terenie poradni

Pedagog:
E.Borowczak
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Warsztaty
ortograficzne
„Ortograffiti”
Uczniowie szkół
podstawowych
kl.IV-VI

Terapia pedagogiczna uczniów
dyslektycznych.
Realizowane według
ogólnopolskiego programu dla
uczniów z dysleksją.

Cykliczne cotygodniowe
zajęcia w grupach do 5
osób prowadzone
według programu
edukacyjnoterapeutycznego
Na terenie poradni

Zajęcia dla dzieci z
ADHD
Uczniowie szkół
podstawowych

Terapia grupowa dziecka z ADHD
Kształtowanie zdolności
samokontroli w zakresie
nadruchliwości, impulsywności,
ćwiczenia koncentracji uwagi

Terapia ręki
Uczniowie klas „0”- II

Zajęcia skierowane na rozwój i
usprawnianie motoryki małej:
precyzji ruchów dłoni i palców,
doskonalenie chwytu, zwiększenie
samodzielności.

Sprawna rękaTerapia ręki
Uczniowie klas „0”- II

Zajęcia skierowane na rozwój i
usprawnianie motoryki małej:
precyzji ruchów dłoni i palców,
doskonalenie chwytu, zwiększenie
samodzielności.

Zajęcia w grupie
Spotkania 1h raz w
tygodniu w czwartki
Na terenie poradni

Cykliczne spotkania w poradni z
psychologiem skierowane na
rozwiązywanie problemu i
wspomaganie funkcjonowania
ucznia z zaburzeniami.

Czas trwania 1h
Liczba spotkań
dostosowana do potrzeb
i problemu
Na terenie poradni

Terapia
psychologiczna
Indywidualna
Uczniowie i młodzież
wszystkich typów
szkół
Zajęcia korekcyjnokompensacyjne
Uczniowie klas I-III
szkół podstawowych
Zajęcia korekcyjnokompensacyjne dla
dzieci z wadą słuchu
Dzieci i uczniowie
klas I-III szkół
podstawowych

Terapia
pedagogiczna
Uczniowie
z trudnościami
szkolnymi

Wyrównywanie deficytów
rozwojowych.

Wyrównywanie deficytów
rozwojowych związanych z wadą
słuchu.

Stymulowanie i usprawnianie
rozwoju funkcji percepcyjnomotorycznych

Warsztat
1 h spotkania w czwartki
według ustalonego z
grupą harmonogramu
Na terenie poradni
Zajęcia indywidualne lub
w grupie do 2 osób
Spotkania 1h raz w
tygodniu
Na terenie poradni

Zajęcia
1h spotkanie raz w
tygodniu
Na terenie poradni

1h zajęcia Indywidualne
lub grupowe
indywidualne lub w
grupie do 2 osób
Na terenie poradni
Co tygodniowe
1h
Zajęcia indywidualne
Na terenie poradni

Pedagog
J. Drzymała

Psycholog
J. Wiercińska

Pedagog
A.Darowska

Pedagog:
O.Wasilewska

Wszyscy
psycholodzy

Pedagogterapeuta
A. Darowska

Pedagogsurdopedagog
A. Darowska

Pedagogterapeuta
E. Łażewska
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PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW
Z WŁĄCZENIEM RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Zajęcia warsztatowoedukacyjne dla uczniów
łącznie: 3h
(2h I półrocze, 1h II
półrocze)
Oswoić stres
uczniowie klas VIII

„Ortografia wcale
nie musi być nudna”
Uczniowie z
problemami w
poprawnym
ortograficznie pisaniu
(nie tylko dyslektycy)

Zapobieganie antyzdrowotnym
skutkom stresu szkolnego w
kontekście sprawdzianu
ośmioklasisty i zmiany szkoły.

Doskonalenie umiejętności
praktycznego zastosowania zasad
pisowni języka polskiego oraz
wykorzystanie posiadanej wiedzy z
zakresu poprawnego pisania.

Na terenie szkół
I półrocze

Psycholog:
B.Dmytryszyn

Spotkania
psychoedukacyjne i
konsultacyjne z
rodzicami i
nauczycielami
Zajęcia terapii
pedagogicznej dla
uczniów
W grupie do 5 uczniów
Cotygodniowe
1h
Na terenie poradni

Pedagog:
E.Łażewska

Warsztaty dla rodziców i
nauczycieli: prezentacja
aktywnych metod pracy

Informacje praktyczne:
•
•
•
•

Nauczycieli, rodziców i opiekunów prosimy o udzielenie pomocy uczniom w wyborze zajęć
proponowanych w ramach oferty poradni
Zainteresowanych uczniów i opiekunów prosimy o kontakt z poradnią i dostarczenie pisemnego
zgłoszenia na wybrane formy.
Zajęcia odbywają się na terenie poradni lub w szkołach, po zebraniu grupy, prowadzący informuje
telefonicznie rodziców o terminie pierwszego spotkania
Terminy zajęć dostępne są w sekretariacie poradni.
Zgłoszenia prosimy składać do końca października 2018 roku.

