
        

Drodzy Czytelnicy !

W  nowym roku szkolnym 2013/2014
życzymy Rodzicom, Uczniom oraz Pracownikom 
placówek oświatowych, wytrwałości i  motywacji 
do podejmowania nowych wyzwań 
oraz wielu spokojnych i miłych chwil.

Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest wymagane 
skierowanie.  Rejestracji   dziecka  można   dokonać  telefonicznie   pod  
numerem 12 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie. 

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

Nr 29
wrzesień 2013

BIULETYN INFORMACYJNY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 

3
KRAKÓW - PODGÓRZE

Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 
Tel : (12) 266 - 19 - 50
e-mail :  ppp3krakow@gmail.com
www : www.poradnia3.krakow.pl
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Przedstawiamy ofertę poradni na rok szkolny 2013/2014

UCZNIOWIE

indywidualne formy pomocy

 ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,*

 badania sondażowe dzieci z zaburzeniami mowy, **

 zajęcia dla dzieci ze sprzężonymi deficytami funkcji percepcyjnych i mowy,* 

 ćwiczenia rozwijające pamięć, myślenie, koncentrację i uwagę dzieci w wieku           

6-10 lat, *

 Rozwijamy skrzydła -  zajęcia ogólnorozwijające dla uczniów klas I-III,  *  

 zajęcia terapeutyczne dla dzieci z inteligencją niższą niż  przeciętna (uczniowie szkoły 

podstawowej), *  

 zajęcia terapeutyczne dla dzieci ryzyka dyskalkulii-uczniowie szkoły podstawowej, *    

 Czytanie drogą do wiedzy – zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i 

pisania w klasach I-III, *    

 zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, *            

 terapia pedagogiczna – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce  

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia) - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, *

 terapia indywidualna (młodzież gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), *

 Punkt Poradnictwa Zawodowego – indywidualne porady zawodowe dla uczniów 

kończących gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną,*

 udostępnianie uczniom materiałów informacyjnych z utworzonej Bazy  Informacji 

Edukacyjnej i Zawodowej (oferta dla uczniów gimnazjów i szkó ł 

ponadgimnazjalnych),*

 terapia biofeedback ,*

grupowe formy pomocy
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 Brykołaki czyli wczesna edukacja przez zabawę - zajęcia dla dzieci w wieku 3 - 4 lat - ,*

 integracja sensomotoryczna dzieci od 3 roku życia , *

zajęcia realizowane na terenie poradni*  
zajęcia realizowane na terenie szkoły/przedszkola **     
zajęcia realizowane na terenie poradni lub szkoły ***

 Terapia ręki – zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat,*

 Akademia Przedszkolaka – zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci 5 i 6-letnich ,*

 zajęcia metodą Weroniki Sherborne dla dzieci w wieku 5-7 lat , *

 stymulacja rozwoju dzieci 6 – letnich , *

 zajęcia dla dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową – klasy 0 i III , *

 Ucz się lepiej, zapamiętuj efektywniej - zajęcia dla uczniów klas III, z trudnościami           

w koncentracji uwagi, *

 Saper – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas I-III z trudnościami 

adaptacyjnymi,**   

 trening umiejętności matematycznych - zajęcia dla uczniów klas II-III, z trudnościami       

w uczeniu się matematyki,*

 zajęcia dla dzieci klas I-III i IV-VI,  mających problemy  emocjonalne (zahamowane, 

lękowe, wycofane),*

 Kalejdoskop z emocjami  – warsztaty dla klas IV – VI, **

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

 Integracja grupy – warsztaty dla klas IV –VI,**

 Komunikacja interpersonalna – warsztaty dla uczniów klas V-VI , **

 Tajemnice skutecznej nauki – warsztaty dla uczniów klas IV-VI, **

 Chłopska szkoła biznesu – warsztaty  przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry 

symulacyjnej dla uczniów klas VI  i I-III gimnazjum, **

 Samowiedza – warsztaty dla uczniów gimnazjów, **

 Życie w zgodzie jest w modzie – warsztaty integracyjne dla I klas gimnazjum** 

 Komunikacja bez konfliktów - warsztaty dla klas IV –VI ,**

 Style uczenia się – zajęcia dla uczniów kl. VI i gimnazjów z problemami w nauce , *

 Jak się uczyć – warsztaty dla uczniów klas VI,** 

 uczenie konstruktywnych form radzenia sobie z napięciami i negatywnymi uczuciami – 

zajęcia dla uczniów klas IV-VI , ***  
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 Nie taki diabeł straszny – zajęcia terapii pedagogicznej- uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjów, *

 warsztaty z zakresu psychoprofilaktyki ,*

 Spadochron – program interwencyjny dla klasy szkolnej ,**   

zajęcia realizowane na terenie poradni*  
zajęcia realizowane na terenie szkoły/przedszkola **     
zajęcia realizowane na terenie poradni lub szkoły ***
 zajęcia socjoterapeutyczne – pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci 

nieśmiałych (wiek wg zgłoszeń),***  

 Rozwiń swoją pamięć – warsztaty dla uczniów klas gimnazjalnych ,***

 Koniec stresu przy czytaniu i pisaniu  – zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów, ***

 Doradca zawodowy - kto to taki? - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI, **

 Ja i inni – potrzeby, oczekiwania, wartości – warsztaty dla gimnazjalistów ,** 

 Ja i moje relacje – warsztaty dla gimnazjalistów,*

 Agresja - lęk czy odwaga ? – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (IV – VI), 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,**

 Dobra klasa - warsztaty adaptacyjno-integracyjne dla uczniów klas gimnazjalnych            

i ponadgimnazjalnych,**

 Kariera krok po kroku - cykl zajęć aktywizujących uczniów gimnazjum do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia ( klasa I – Doradca zawodowy – kto to taki ? ; klasa II  - 

Poznaję siebie ; klasa III – Podejmuję decyzję, **

 Poznaję siebie – warsztaty dla klas I-III LO ,**

 Planuję karierę warsztaty dla klas I-III LO , **

 Zamiast poniżać – warsztaty dobrej komunikacji dla uczniów III klas gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych , **

 Jak poradzić sobie ze stresem egzaminacyjnym – warsztaty dla klas maturalnych, **

 Możesz więcej – jak skutecznie motywować do działania – warsztaty dla licealistów , **                                                                                                       

 ABC wejścia na rynek  pracy – warsztaty dla uczniów technikum i ZSzZ. **

 RODZICE

 terapia rodzin, *

 indywidualne porady wychowawcze dla rodziców małych dzieci (3-5 lat), *
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 warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych: 1.Prawidłowości rozwojowe u dzieci w 

wieku przedszkolnym (3-6 lat). 2. Adaptacja do grupy przedszkolnej. 3. Dojrzałość 

szkolna; 4. Czego boją się małe dzieci? 5. Stymulowanie rozwoju poznawczego u 

dzieci w wieku przedszkolnym. 6. Kto rządzi w domu?,*

 Doskonalenie umiejętności wychowawczych – zajęcia dla rodziców uczniów klas IV – 

VI , ** 

zajęcia realizowane na terenie poradni*  
zajęcia realizowane na terenie szkoły/przedszkola **     
zajęcia realizowane na terenie poradni lub szkoły ***

 Szkoła dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych, *

 indywidualne zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, * 

 Szkoła dla rodziców dzieci z ADHD,**

 warsztaty dla rodziców dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu (uczniowie szkół 

podstawowych), *  

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

w wieku dorastania,*

 doradztwo edukacyjno-zawodowe – spotkania informacyjne dla rodziców uczniów 

kończących gimnazjum, **

  konsultacje logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze, *

 konsultacje dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD, *

 Moje dziecko nie chce się uczyć - prelekcje dla rodziców dzieci z klas VI - Katarzyna 

Botko, **

 inne pogadanki tematyczne.

  NAUCZYCIELE I PEDAGODZY

 Praca z dzieckiem zdolnym - międzyszkolna sieć wspomagania nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej, ***

 Lepiej piszę – warsztaty dla nauczycieli - nauka ortografii w klasach I-III , ***

 Czynnościowe nauczanie matematyki – warsztat dla nauczycieli klas I-III , ***

 Rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych – coaching dla 

zainteresowanych zespołów nauczycieli ,**
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 Wulgaryzmy w zachowaniu uczniów - jak je rozumieć i jak z nimi pracować – 

warsztat lub prelekcja dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych , ***

 Brak wychowania czy ADHD? – warsztaty  dla nauczycieli różnych poziomów 

edukacyjnych (od przedszkola do gimnazjum),**

 Umiejętności interpersonalne potrzebne nauczycielowi w pracy z dziećmi – 

warsztaty, **

 działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

 udział opiekunów szkół w Radach Pedagogicznych, Dniach Otwartych oraz 

uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych, 

zajęcia realizowane na terenie poradni*  
zajęcia realizowane na terenie szkoły/przedszkola **     
zajęcia realizowane na terenie poradni lub szkoły ***

 systematyczne konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami,

 zespoły samokształceniowe dla nauczycieli,

 spotkania szkoleniowo-informacyjne dla pedagogów szkolnych i szkolnych doradców                                                                          

zawodowych oraz nauczycieli gimnazjów i liceów ogólnokształcących ,

 warsztaty tematyczne dla nauczycieli i pedagogów wg zgłaszanych potrzeb,

 prelekcje, pogadanki.

zajęcia realizowane na terenie poradni*  
zajęcia realizowane na terenie szkoły/przedszkola **     
zajęcia realizowane na terenie poradni lub szkoły ***

Uczniowie niepełnosprawni w szkołach ogólnodostępnych

 W roku szkolnym 2013/14 jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 

jest kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 

W świetle prawa dziecko z niepełnosprawnością może korzystać z nauki w szkole 

specjalnej, integracyjnej bądź ogólnodostępnej. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia 

dziecku uczęszczanie do szkoły, wówczas może być ono kształcone w formie indywidualnego 

nauczania.

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w tak zróżnicowanym środowisku jakim jest 

szkoła ogólnodostępna, niewątpliwie jest procesem żmudnym, wymagającym od nauczyciela 
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specjalistycznego przygotowania i umiejętności wychowawczych. Jeśli dziecko na tym etapie 

nie otrzyma odpowiedniego wsparcia, wówczas problemy zarówno edukacyjne jak i 

wychowawcze będą się piętrzyć na kolejnych szczeblach, w rezultacie doprowadzając do 

rezygnacji z dalszej edukacji, wyuczenia postawy biernej. Korzyści z  nauki w szkole 

ogólnodostępnej zarówno na płaszczyźnie społecznej (nabywanie niezbędnych w życiu 

kompetencji społecznych) jak i edukacyjnej są trudne do przecenienia.  

Kształcenie na poziomie szkoły podstawowej poza zapewnieniem odpowiednich 

warunków do nauki, powinno wzbudzać w dziecku pragnienie wiedzy oraz chęć 

do kontynuowania własnej edukacji, umiejętnie wdrażać je do procesu samokształcenia oraz 

rozwijać jego kompetencje indywidualne jak i społeczne. 

Niezależnie od wybranej formy kształcenia, dziecko z niepełnosprawnością jest 

„skazane” na wiele trudności edukacyjnych. Ich nasilenie i wpływ zależą w dużej mierze 

od rodzaju uszkodzenia, jego stopnia oraz czasu wystąpienia, ale także od poziomu wsparcia 

szkoły do której uczęszcza dziecko. Pokonanie tych trudności można osiągnąć poprzez 

wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych.  Współczesne szkoły nieustannie 

ewoluują w kierunku pełnej integracji i przystosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 

zarówno pod względem architektonicznym, technicznym jak i mentalnym, można więc mieć 

realną nadzieję, że z roku na rok zmniejszać będzie się liczba osób niepełnosprawnych, które 

swoją edukację kończą na poziomie szkoły podstawowej. 

W obecnej rzeczywistości społecznej uczniowie niepełnosprawni stają przed coraz to 

nowymi szansami rozwoju i samokształcenia na różnych polach aktywności. Realizowanie 

własnej aktywności życiowej w dowolnej formie pozwala znaleźć sens w życiu oraz co 

równie ważne, jest doskonałą formą rehabilitacji. Skumulowanie własnych wysiłków 

w samodoskonalenie zawsze przynosi korzyści zarówno w sferze fizyczności dziecka, jak 

i jego psychiki. Nauka w szkole ogólnodostępnej zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu 

dostęp do szeregu bodźców, które aktywizują, inspirują, motywują do działania. Dziecko 

niepełnosprawne nabiera wówczas przeświadczenia, że może współpracować, konkurować 

oraz rywalizować z pełnosprawnymi na równych zasadach. Takie przekonanie wpływa 

korzystnie na aktywność życiową dziecka niepełnosprawnego.       

Aktywność uczniów niepełnosprawnych jest nierozerwalnie związana z poziomem 

i charakterem jej relacji z otoczeniem. Pozytywnie nacechowane kontakty  ze środowiskiem 

osób pełnosprawnych, mogą mieć zbawienny wpływ na podejmowanie aktywności, 

kreowanie i realizację planów życiowych oraz ogólny poziom zadowolenia z życia przez 
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ucznia niepełnosprawnego. Szkoła ogólnodostępna jest miejscem, które w szczególności 

może spełniać rolę preludium do świata równych szans i możliwości harmonijnego rozwoju 

dla uczniów niepełnosprawnych. 

Ustalenie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych jako 

jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa ukazuje, iż celem nadrzędnym instytucji 

edukacyjnych nie jest traktowanie uczniów niepełnosprawnych jako podmiotów 

wymagających specjalnych środków i nadzwyczajnego podejścia, lecz takie skonstruowanie 

otoczenia, po którym się poruszają, aby poczuli się oni równowartościowymi partnerami 

z osobami pełnosprawnymi, aby ich aktywność życiowa nie była jedynie godnym pochwały 

postulatem, lecz normalnością. 

Opracował Maciej Natanek 

pedagog  - doradca zawodowy PPP3

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Elżbieta Wurst, Dorota Zemła


