
OFERTA 
WSPOMAGANIA SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W PRZECIWDZIAŁANIU NEGATYWYM SKUTKOM PANDEMII COVID-19 
W SFERZE FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNO-SPOŁECZNEGO UCZNIÓW

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASTĘPUJĄCYCH FORM:

Temat  
Adresaci 

Cel Organizacja zajęć
Osoba

prowadząca

Indywidualne
konsutlacje dla:

nauczycieli,
pedagogów ,
psychologów

szkolnych

Otwarte, cotygodniowe
dyżury konsultacyjne dla

zainteresowanych
nauczycieli i specjalistów

szkolnych  

- Wsparcie dla nauczycieli i
specjalistów szkolnych w

zaspokajaniu potrzeb
rozwojowych i

edukacyjnych uczniów oraz
rozwiązywaniu problemów

szkolnych. 
- Wzmocnienie współpracy

poradnia-szkoła  

Harmonogram dyżurów
poszczególnych 
pracowników dostępny 
na stronie internetowej 
placówki i/lub w 
sekretariacie poradni

Konsultacje odbywają 
się bez potrzeby 
umawiania, w poradni, 
mogą odbywać się w 
formie zdalnej 
(telefonicznej, na 
platformie TEAMS) 

Każdy  
pracownik  
pełni dyżur raz
w tygodniu w  
stałych
godzinach 

W sieci sieci-
- jak się zalogować i

nie zwariować?”
Materiał

psychoedukacyjny dla
rodziców  i nauczycieli

Psychoedukacja: wpływ
cyberprzestrzeni na

funkcjonowanie dzieci 
i młodzieży

Materiał dostępny w 
formie ulotki dla 
rodziców, 
wychowawców i 
nauczycieli oraz 
scenariusza zajęć dla 
nauczycieli

Praca
zespołowa
psychologów:
-Wiktoria
Listowska
-Katarzyna
Kędzierzyńska
-Natalia
Jochym

Zdrowie w mojej głowie
Profilaktyka zdrowia
psychicznego dzieci i

młodzieży 
Nowe wyzwania 

Spotkania wg potrzeb:
dla uczniów, nauczycieli,

rodziców

Omówienie czynników
ryzyka problemów

psychicznych uczniów
związane z epidemią.
Wskazanie czynników

chroniących, czyli
sposobów ochrony i

dbałości o równowagę
psychiczną uczniów.

Wykład. Prezentacja 
multimedialna.

Miejsce i organizacja: w
zależności od potrzeb

Psycholog:
Julita
Krajczyńska

Prezentacja narzędzi, które



Jak diagnozować
problemy i potrzeby

emocjonalno-
społeczne  uczniów  w

szkole.

Szkolenie dla
pedagogów,

wychowawców klas.

wychowawca i pedagog
szkolny, może

samodzielnie i we
współpracy z poradnią
wykorzystać w szkole:  
- TROS-KA: modelowy

zestaw narzędzi dla
uczniów w wieku 9-13 lat,

w tym dla uczniów
zagrożonych

niedostosowaniem
społecznym  

-SES:Skala samooce-
ny Rosenberga,

kwestionariusz do badania
ogólnego samooceny 

-Metoda socjometryczna
(socjogram klasy) 

Warsztat: prezentacja 
metod, praktyczne 
ćwiczenia 
3 h lekcyjne

Miejsce i organizacja: w
zależności od potrzeb

Psycholog:
Julita
Krajczyńska
Pedagog: 
Ewa Łażewska

Rodzina w pandemii
Spotkania dla rodziców

Psychoedukacja:  wsparcie
rodziców w radzeniu z

wyzwaniami w epidemii,
wzmocnienie kompetencji

wychowawczych 

Cykliczne indywidualne
spotkania na terenie 
poradni zgodnie z 
potrzebami rodziców

Pedagog:
Edyta
Borowczak

Szkolny start w
pandemii

Zajęcia dla rodziców i
nauczycieli

Psychoedukacja: jak
wspierać dziecko w
procesie adaptacji w

okresie wczesnej edukacji

Wykład (1h)
Spotkania w szkole

Psycholog:
Natalia
Jochym
Pedagog:
Katarzyna
Ristau-
Dmytryszyn

Jak radzić sobie ze
stresem

Zajęcia dla uczniów
szkół podstawowych

Prezentacja praktycznych
wskazówek dla ucznia do

radzenia sobie w
sytuacjach trudnych

Warsztat (1h)
Zajęcia na terenie 
poradni

Psycholog:
Wiktoria
Listowska

Integracja uczniów w
klasie

Zestaw materiałów dla
wychowawców klas 

Pomocne materiały,
wskazówki i  propozycje dla
nauczycieli poszczególnych

grup uczniów, do
wykorzystania w pracy z

klasą

Zestaw materiałów
tematycznych dostępny
na stronie poradni

Wszyscy
pracownicy
poradni

Jak oswoić stres po
powrocie do szkoły po

nauce zdalnej
Zajęcia dla uczniów klas

VIII

Wsparcie uczniów w
trudnościach adaptacyjnych

Zapobieganie
antyzdrowotnym skutkom

stresu szkolnego w obliczu
wyzwań egzaminacyjnych 

Warsztat 2 h (raz w 
półroczu)

Psycholog:
Barbara 
Dmytryszyn


