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OFERTA 2019/2020
DLA UCZNIÓW

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

Temat 
Adresaci zajęć

Cel  Organizacja Prowadzący

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE

„Kre - akcja”
kreatywność i

działanie
Zajęcia dla uczniów

klas IV-VI

Rozwijanie kreatywności uczniów
Budowanie kompetencji pracy w

zespole

Zajęcia warsztatowe z
elementami

psychoedukacji
2h

Psycholog
Mateusz 
Kuźmik

„Bezpieczny
internet”

Uczniowie klas V-VI
szkół podstawowych

Omówienie zasad bezpiecznego
korzystania z internetu oraz

zagrożeń i konsekwencji

Zajęcia
psychoedukacyjne

 2h
Na terenie szkół

Pedagog:
Justyna. 
Drzymała
Psycholog:
Barbara 
Dmytryszyn

„Uczyć można się
nauczyć”

Uczniowie klas IV-V

Zajęcia rozwijające umiejętności
uczenia się metodami przyjaznymi

mózgowi

Warsztat
Psychoedukacja

2h
Na terenie szkół

Pedagodzy:
Justyna 
Drzymała
Ewa Łażewska

„Co się dzieje w
mojej głowie”

Uczniowie klas I-II

Wdrażanie uczniów do zasad
poprawnego i aktywnego

funkcjonowania na zajęciach
szkolnych i samokontroli 

Warsztat
Psychoedukacja

2h
Na terenie szkół

Pedagodzy:
Katarzyna 
Ristau
Olga 
Wasilewska

Tematyczne
warsztaty

psychoedukacyjne
Uczniowie

wszystkich typów
szkół 

Profilaktyka zdrowia psychicznego.
Interwencje w trudnych sytuacjach

szkolnych.
Rozwijanie kompetencji

psychospołecznych uczniów. 
Tematy i cele dostosowane do

potrzeb grupy

Warsztat
2-3 h 

dla klas lub grupy
uczniów 

Na terenie szkół

Wszyscy 
pracownicy 
poradni.

„Sztuka relaksu”
Uczniowie szkół
podstawowych

Prezentacja technik obniżających
napięcie. Metody wzmacniania

odporności na stres. 

Warsztat
trening

2h
Na terenie szkół

Psycholog
Dorota 
Jurek-

Krupowies
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Trening
relaksacyjny

Zajęcia dla
maturzystów

Prezentacja technik relaksacji i
radzenia sobie ze stresem

Psychoedukacja dotycząca stresu
w kontekście przygotowań do

matury
   

Warsztat
3h 

Na terenie szkół

Psycholog:
Julita
Krajczyńska

„Moje plany
zawodowe”

Uczniowie klas 
VII-VIII

Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania swoich

predyspozycji zawodowych,
podejmowania decyzji, planowania

własnego rozwoju

Warsztatowo-
edukacyjne3 spotkania

2h
Na terenie szkół

Psycholog
Małgorzata 
Olejniczak

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW
Z WŁĄCZENIEM RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Oswoić stres
uczniowie klas VIII

Zapobieganie antyzdrowotnym
skutkom stresu szkolnego w

kontekście sprawdzianu
ośmioklasisty i zmiany szkoły.

Zajęcia warsztatowo-
edukacyjne dla uczniów

łącznie: 4h
 (2h I półrocze, 2h II

półrocze)
Na terenie szkół

I półrocze
Spotkania

psychoedukacyjne i
konsultacyjne z

rodzicami i
nauczycielami

Psycholog:
Barbara
Dmytryszyn

„Ortografia wcale
nie musi być nudna”

Uczniowie z
problemami w
poprawnym

ortograficznie pisaniu
(nie tylko dyslektycy)

Doskonalenie umiejętności
praktycznego zastosowania zasad

pisowni języka polskiego oraz
wykorzystanie posiadanej wiedzy z

zakresu poprawnego pisania.

Zajęcia terapii
pedagogicznej dla

uczniów
W grupie do 5 uczniów

Cotygodniowe
1h

Na terenie poradni 
Warsztaty dla rodziców i
nauczycieli: prezentacja
aktywnych metod pracy

Pedagog:
Ewa Łażewska

CAŁOROCZNE CYKLICZNE ZAJĘCIA 

Zajęcia rozwijające
inteligencje
wielorakie

Uczniowie klas I-III

Odkrywanie i uruchamianie
zasobów ośmiu typów inteligencji

poznawczej

Warsztat 
8 spotkań po 2h

Na terenie poradni

Psycholog
Dorota 
Jurek-

Krupowies

„Matematyka pod
kontrolą”

Zajęcia dla uczniów
klas III-IV

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne rozwijające
kompetencje matematyczne

Cotygodniowe spotkania
1h

Na terenie poradni

Pedagog:
Edyta
Borowczak
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„Gry karciane”
uczniowie klas IV-VI

Rozwijanie kompetencji
matematycznych w zakresie

podstawowych działań

Zajęcia grupowe 
1h

Na terenie poradni

Pedagog-
terapeuta
Ewa Łażewska

Zajęcia
wspomagające
naukę czytania i

pisania 
Uczniowie klas I -II

Podniesienie skuteczności
opanowania podstawowych

umiejętności szkolnych

Cotygodniowe zajęcia
indywidualne lub w małej

grupie 
1h

Na terenie poradni

Pedagog:
Katarzyna 
Ristau

„Tajemnice słów”
Uczniowie klas I -II

Rozwijanie kompetencji słuchowo-
językowych

Cykl zajęć
indywidualnych lub w

małej grupie 
1h

Na terenie poradni

Pedagog:
Katarzyna
Ristau

Zajęcia rozwijające
sprawność

grafomotoryczną z
elementami terapii

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

Pedagog:
Olga
Wasilewska

„Ja, szkoła i świat”
Zajęcia dla uczniów

klas IV-V

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne usprawnianie

funkcji percepcyjno-motorycznych,
ćwiczenie kompetencji szkolnych

Cotygodniowe spotkania
1h

Na terenie poradni

Pedagog:
Edyta
Borowczak

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

grupa uczniów kl. I-III
i grupa uczniów z

niedosłuchem

Korygowanie i kompensowanie
zaburzeń psychomotorycznych.

Pokonywanie trudności
hamujących sukces szkolny.

Cotygodniowe grupowe
spotkania

1h
Na terenie poradni

Pedagog Anna 
Darowska

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

uczniowie klas I-III

Wyrównywanie deficytów
rozwojowych

Cotygodniowe grupowe
spotkania

1h
Na terenie poradni

Pedagog 
Olga 
Wasilewska

Terapia
pedagogiczna

Uczniowie 
z trudnościami

szkolnymi

Stymulowanie i usprawnianie
rozwoju funkcji percepcyjno-

motorycznych

Co tygodniowe 
1h 

Zajęcia indywidualne
Na terenie poradni

Pedagog-
terapeuta
Ewa Łażewska

Terapia
logopedyczna

Kształtowanie poprawnej wymowy
Profilaktyka i usuwanie zaburzeń

mowy

Harmonogram spotkań
dostosowany

indywidualnie do potrzeb
ucznia

Pedagog. 
Logopeda 
Anna 
Darowska

Warsztaty
ortograficzne
„Ortograffiti”

Uczniowie szkół
podstawowych

Terapia pedagogiczna uczniów
dyslektycznych.

Realizowane według
ogólnopolskiego programu dla

uczniów z dysleksją.

 Cotygodniowe zajęcia w
poradni w grupach do 5
osób prowadzone wg
programu edukacyjno-

terapeutycznego

Pedagog
Justyna
Drzymała
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Zajęcia rozwijające
inteligencje

emocjonalną
Uczniowie klas I -III

Nauka rozumienia swoich i
cudzych emocji i radzenia sobie z

trudnymi sytuacjami
emocjonalnymi

Warsztat 
8 spotkań po 2h

Na terenie poradni

Psycholog
Dorota 
Jurek-

Krupowies

Zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalno-

społeczne
II grupy uczniów: 

grupa V-VI 
grupa VII-VIII

Praca z uczniami przejawiającymi
trudności w funkcjonowaniu

społecznym.
Stymulacja rozwoju emocjonalno-

społecznego.
Profilaktyka niedostosowania

społecznego.

Warsztaty Cotygodniowe
1h 

zajęcia grupowe  

Na terenie poradni

Pedagog
Katarzyna
Frąckowiak

Zajęcia dla dzieci z
ADHD

Uczniowie szkół
podstawowych

Terapia grupowa dziecka z ADHD
Kształtowanie  zdolności
samokontroli w zakresie

nadruchliwości, impulsywności,
ćwiczenia koncentracji uwagi.

Warsztat 
1 h spotkania  według

ustalonego z grupą
harmonogramu

Na terenie poradni  

Psycholog
Mateusz 
Kuźmik

Terapia
psychologiczna
Indywidualna 

Uczniowie i młodzież 

Rozwiązywanie problemów
emocjonalnych, likwidowanie
symptomów zaburzeń okresu

dorastania, wspomaganie
funkcjonowania ucznia 

Czas trwania 1h
Liczba i częstotliwość

spotkań dostosowana do
potrzeb ucznia 

Na terenie poradni

Wszyscy 
psycholodzy

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 2019 roku.
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