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OFERTA 2020/2021
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŚWIEBODZINIE
DLA RODZICÓW
ZAPRASZAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:

INDYWIDUALNE
PORADY, KONSULTACJE, SPOTKANIA PSYCHOEDUKACYJNE
Psychologiczne
Pedagogiczne
Logopedyczne
GRUPOWE SPOTKANIA I WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE
Temat

Cel

Organizacja zajęć

„Wychowanie do wartości”

Rozważania na temat
kształtowania wartości u
dziecka. Rola rodzica i
postawy wychowawcze
budujące wartości

Wykład
Prezentacja
1h
Na terenie szkół

„Dysleksja to nie choroba”
Jak mogę pomóc mojemu
dziecku

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

„Dziecko na szkolnym
starcie”

Przekazanie rodzicom
uczniów klas I
wskazówek jak mogą
pomóc dziecku w procesie
opanowywania
podstawowych umiejętności
szkolnych.
Psychoedukacja dotycząca
przeżywanych przez
dziecko emocji w
pierwszym etapie adaptacji
w szkole.
Program zajęć dla rodziców
doskonalący podstawowe
umiejętności

Warsztat dla
rodziców uczniów z
rozpoznaną dysleksją
1-2h
Na terenie szkół

Wykład
1,5h
Na terenie szkół

Warsztaty
10 spotkań
3-godzinnych
Grupa około 12 osób

Osoba
prowadząca
Psycholog
Julita
Krajczyńska

Pedagodzy:
Justyna
Drzymała
Ewa Łażewska

Pedagog:
Katarzyna
Ristau
Psycholog:
Ewa
Kuczyńska
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Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców

Jak wspierać dziecko w
pokonywaniu trudności w
nauce

wychowawcze.
Nauka budowania dialogu
w rodzinie, nawiązywania
głębszych i cieplejszych
relacji z dziećmi lub
wychowankami.

Pogłębienie wiedzy na
temat skutecznych metod
pomocy dziecku
zmagającemu się z
trudnościami w nauce.

Miejsce i terminy po
zebraniu grupy

Pedagodzy:
Justyna
Drzymała
Katarzyna
Frąckowiak

Prezentacja
multimedialna
Na terenie szkół
ponadpodstawowych
1h

Psycholog
Barbara
Dmytryszyn

SYSTEMOWA TERAPIA RODZINNA
SKIEROWANA NA ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW DZIECKA

Ważne informacje:
•
•
•
•
•
•

•

Formy zgłoszone przez szkołę realizowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu z
dyrektorem w celu ustalenia możliwości ich przeprowadzenia placówki zgodnie z
wytycznymi MEN, MZ i GIS.
Forma zajęć (stacjonarnie lub on-line) dostosowana będzie do aktualnej sytuacji
epidemicznej w kraju, z uwagi na co zastrzega się możliwość zawieszenia zajęć.
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 15 października 2020 roku.

