
        

 
Rozpoczął się rok szkolny 2009/2010. 

W niniejszym Biuletynie przypominamy 
Państwu, jak działa nasza Poradnia, jak można 
skorzystać z pomocy oraz co można aktualnie 
wybrać z bogatej oferty proponowanej przez 
pracujących tu psychologów, pedagogów i 
logopedów. 

Proszę pamiętać, że korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest 
wymagane skierowanie. Rejestracji dziecka można dokonać telefonicznie pod 
numerem 012 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie. 
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

W TYM NUMERZE BIULETYNU:

Przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę na rok szkolny 2009/2010 
oraz artykuł, który przybliży Państwu tematykę jednej z proponowanych form 
pracy naszej placówki, a mianowicie „Szkołę dla rodziców”.
Zachęcamy do wnikliwej lektury.
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Oferta na rok szkolny 2009/2010

UCZNIOWIE

indywidualne formy pomocy

 ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

 zajęcia dla dzieci ze sprzężonymi deficytami funkcji percepcyjnych i mowy                  

 terapia pedagogiczna – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce  

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia) – uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych

 terapia indywidualna dla młodzieży (uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych)

 Punkt Poradnictwa Zawodowego – indywidualne porady zawodowe dla uczniów 

kończących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

 terapia biofeedback

grupowe formy pomocy

 zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci z klas 0-III, z deficytami rozwojowymi

 Spójrz inaczej- zajęcia dla dzieci z klas I-III ,  uczące właściwych zachowań w 

sytuacjach trudnych

 zajęcia dla dzieci klas I-III  z problemami emocjonalnymi (zahamowane, lękowe)

 Jak radzić sobie ze złością – zajęcia dla uczniów klas IV- VI

 terapia pedagogiczna w małej grupie – praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami 

w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) – uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjalnych 

  Jak się uczyć – warsztaty dla uczniów klas VI 

 Przyjaźnie prawdziwe, przyjaźnie fałszywe - warsztaty  rozwijające umiejętności 

społeczne nieśmiałych uczniów klas IV-VI

  Padok - rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia dla uczniów od 15 roku życia

 Agresja- lęk czy odwaga ? – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 Dobra klasa – warsztaty  adaptacyjno-integracyjne dla I klas szkół 

ponadgimnazjalnych



 Jak poradzić sobie ze stresem egzaminacyjnym – warsztaty dla klas maturalnych

  Planuję karierę zawodową – cykl zajęć przygotowujących uczniów gimnazjów do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia (klasa I – Poznaję siebie; klasa II –  Poznaję 

zawody; klasa III – Podejmuję decyzję)

 zajęcia aktywizujące uczniów klas ponadgimnazjalnych, do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej

RODZICE

 terapia rodzin

 Szkoła dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych 

 konsultacje dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD

 Szkoła dla rodziców dzieci z ADHD

  Pozwól dziecku dorastać – warsztaty  dla rodziców mających problemy z dzieckiem w 

wieku dorastania

 Chcę być dobrym rodzicem – cykl spotkań psychoedukacyjnych

 doradztwo edukacyjno-zawodowe – spotkania informacyjne dla rodziców uczniów 

kończących gimnazjum

 systematyczne konsultacje logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze

 dyżury opiekunów szkół w czasie szkolnych zebrań dla rodziców

NAUCZYCIELE I PEDAGODZY 

 Pełnienie roli pedagoga w szkole – konsultacje dla pedagogów na początku kariery 

zawodowej

 Wulgaryzmy w zachowaniu uczniów- jak je rozumieć i jak z nimi pracować- 

warsztaty dla nauczycieli uczniów kl. VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy zawodowej nauczyciela-

metoda coachingu 

 działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

 udział opiekunów szkół w Radach Pedagogicznych, dniach otwartych 

 systematyczne konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami

 warsztaty tematyczne dla nauczycieli i pedagogów wg zgłaszanych potrzeb. 



,,SZKOŁA      DLA     RODZICÓW’’

 Oferta psychologiczno-pedagogiczna naszej Poradni jest skierowana do rodziców, 
dzieci, nauczycieli i pedagogów. Wśród różnych form pomocy mamy dla Państwa  „Szkołę 
dla Rodziców’’. Jest  to cykl cotygodniowych spotkań, które trwają od godziny  17 do 20, raz 
w tygodniu w czwartki. Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w październiku  2009, 
kolejna edycja szkoły rozpocznie się w drugim semestrze w marcu 2010 r. W spotkaniach 
mogą wziąść udział zainteresowani rodzice lub opiekunowie dzieci.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą być nie tylko dobrymi ale równocześnie skutecznymi 
rodzicami. Nasze zajęcia mają formę pracy w grupie przeciętnie liczącej 8 – 14 osób. Ideą 
szkolenia jest doskonalenie umiejętności wychowawczych, poznanie praktycznych sposobów 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i codziennych.
 Całość szkolenia jest bezpłatna.
Pierwsze spotkanie jest przeznaczone na integrację uczestników zajęć oraz zgłaszanie przez 
nich trudności i problemów, którymi chcieliby się zająć.
Prowadzący  zajęcia grupowe panie psycholog: Maria Mostowik i Ewa Soczek poszerzają 
program o te tematy, które żywo interesują naszych kursantów. Dzieci motywując rodziców 
do szukania pomocy  u specjalistów- osób doświadczonych zawodowo i równocześnie 
mających własne dzieci i rodziny  - bardzo pozytywnie spostrzegają  ,,chodzenie’’ własnych 
rodziców na tego typu zajęcia.

Tematy, które ,,przerabiamy’’ to nauka rozpoznawania, nazywania emocji przez 
rodziców i odczytywania uczuć u swoich dzieci, oraz praktyczne wykorzystywanie tej 
umiejętności w komunikacji wewnątrzrodzinnej. Kolejnym tematem są granice, które musimy 
wytyczyć naszym dzieciom, czyli wspólne ustalenie ich praw i obowiązków. Równie ważne 
są konsekwencje ich złamania. Będziemy również uczyć się właściwego stosowania pochwał 
i nagród, aby utrwalać pozytywne zachowania naszych pociech. 
Spróbujemy stosować modne ostatnio techniki negocjacji, aby  rozwiązywać bieżące sytuacje 
trudne i konfliktowe.
 Często wśród rodziców są osoby szczególnie zainteresowane postępowaniem z 
dzieckiem z zespołem ADHD, wtedy w trakcie naszych zajęć tym trudnościom poświęcamy 
więcej uwagi i czasu. 
 Zachęcamy do systematycznego uczestniczenia w tego typu zajęciach, które odbywają 
się w spokojnej, życzliwej atmosferze i gdzie rodzice mogą czerpać z wiedzy  specjalistów- 
praktyków i doświadczeń innych rodziców. Czasami dopiero w takiej grupie doznajemy 
zrozumienia trudu i odpowiedzialności bycia rodzicem.
  
  

Opracowanie artykułu Ewa Soczek
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