
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 
 

 

Szanowni Czytelnicy! 

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2016/2017, który 

stawia  przed nami kolejne zadania i wyzwania.  

Życzymy Pracownikom placówek oświatowych, sukcesów  

w realizacji planów. Uczniom radości z czerpania wiedzy,  

a Rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci  

i współpracy  z ich Nauczycielami. 
 

Dyrektor Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 

z Zespołem Pracowników 

 
 

Nr  41 

Wrzesień 2016 

BIULETYN INFORMACYJNY 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

NR 3 

KRAKÓW - PODGÓRZE 

Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18  

Tel : (12) 266 - 19 – 50 
Fax : 12 266 – 13 - 79 
e-mail :  ppp3krakow@gmail.com 

www : www.poradnia3.krakow.pl 
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Oferta Poradni na rok szkolny 2016/2017 

 
 

DLA UCZNIÓW 

indywidualne formy pomocy 

 badania, diagnoza, opieka postdiagnostyczna,* 

 psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży, konsultacje interwencyjne, konsultacje 

rodzinne, terapia rodzin, psychoedukacja * 

 terapia pedagogiczna – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce  

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia) -   uczniowie SP i gimnazjów * 

 zajęcia terapii pedagogicznej (dzieci szkół podstawowych i gimnazjum) z włączeniem 

nowego programu komputerowego „Neuroforma” * 

 terapia dla dzieci ryzyka dyskalkulii- uczniowie szkół podstawowych kl. IV- V * 

 zajęcia dla dzieci z percepcyjnymi deficytami funkcji percepcyjnych i mowy * 

 ćwiczenia rozwijające pamięć, myślenie, koncentrację i uwagę dzieci w wieku 6-10 lat * 

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

podstawowej) * 

 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 szkół ponadgimnazjalnych),* 

 ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy * 

 badania sondażowe dzieci z zaburzeniami mowy * 

 integracja sensomotoryczna*  

 terapia biofeedback * 

 opieka logopedyczna nad dziećmi dwujęzycznymi,* 

 indywidualna terapia psychologiczna uczniów,* 

 diagnoza, terapia ADHD,* 

 konsultacje interwencyjne,*  

 

grupowe formy pomocy 

 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci dla dzieci w wieku przedszkolnym *  

 Terapia ręki – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat * 

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

 stymulacja rozwoju dzieci 6 – letnich * 

 Trening umiejętności matematycznych - zajęcia grupowe dla dzieci z klas II-III  
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z trudnościami w uczeniu się matematyki * 

 W świecie emocji - zajęcia dla dzieci klas I-III i IV-VI, mających problemy emocjonalne 

(zahamowane, lękowe, wycofane) * 

 Jak się uczyć – warsztaty dla uczniów klas VI ** 

 Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych (6 – 7 lat)* 

 Trening umiejętności społecznych (7-8 lat) * 

 Warsztaty adaptacyjne dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, nadruchliwością 

i impulsywnością* 

 Warsztaty integracyjne dla klas I szkół ponadgimnazjalnych ** 

 Warsztaty Uzależnienie i jego podstawy psychologiczne  ** 

 Warsztaty interwencyjne (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne)** 

 Warsztaty Jak radzić sobie ze złością?- kl IV I V*  

 Warsztaty Trening umiejętności społecznych- kl. V i VI* 

 Pałac pamięci – warsztaty skutecznego zapamiętywania – klasa V i VI** 

 Trening kreatywności klasa IV – VI i gimnazjum** 

 Ciemna strona Internetu – klasa V, VI oraz gimnazjum** 

 Komunikacja bez konfliktu klasa V i VI** 

 Jak radzić sobie ze stresem szkolnym klasa IV – VI** 

 Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym klasa III gimnazjum** 

 Role klasowe i moje miejsce w grupie   klasa V i VI** 

 Jak uczyć się efektywniej klasa IV – VI** 

 Trening pamięci i uwagi klasa IV – VI* 

 Życie w zgodzie, jest w modzie (SP)** 

 Dobra klasa warsztaty adaptacyjno- integracyjne dla uczniów klas gimnazjalnych** 

 Możesz więcej – warsztaty motywacyjne – (gimnazjum)** 

 Jak sobie radzić ze stresem (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)** 

 Asertywność w pigułce (gimnazjum)** 

 Profilaktyka uzależnień od Internetu (klasa V i VI)** 

 Terapia dla dzieci ryzyka dyskalkulii- uczniowie szkół podstawowych kl. IV- V* 

 Ćwiczenia rozwijające pamięć, myślenie, koncentrację i uwagę dzieci od 6 do  10 lat* 

 Zajęcia dla dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna – szkoła podstawowa* 

 Zajęcia warsztatowe Kalejdoskop z emocjami – klasy IV-VI** 

 Zajęcia integracyjne Jak dobrze być razem - Ekstraklasa- klasy I- III SP** 

 Warsztaty Jak się uczyć?** - kl. VI SP 

 Jak radzić sobie z przykrymi emocjami?– zajęcia dla uczniów klas IV – VI SP** 

 Doskonalenie umiejętności porozumiewania się zajęcia dla uczniów klas IV – VI SP** 

 Ja i stres – jak radzić sobie ze stresem  zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych** 
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 Uczę się efektywnie zajęcia dla uczniów  kl. IV –VI SP** 

 Tolerancja - zajęcia warsztatowe dla klas IV-VI SP** 

 Projekt profilaktyczny „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera” 

dla uczniów kl. VI SP ich rodziców i nauczycieli-** 

 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** 

 Doradca zawodowy - kto to taki? - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI i I 

gimnazjum** 

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

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

III - Podejmuję decyzję)** 

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

 Planuję karierę warsztaty dla klas I-III LO** 

 Techniki skutecznej nauki z wykorzystaniem map myśli – warsztaty dla uczniów 

gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych**                                           

DLA   RODZICÓW 

 terapia rodzin,* 

 konsultacje interwencyjne * 

 konsultacje rodzinne * 

 konsultacje logopedyczne * 

 indywidualne porady wychowawcze dla rodziców małych dzieci (3-10 lat) * 

 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? (warsztaty od stycznia 2016 roku)* 

 Szkoła dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych*  

 projekt profilaktyczny „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera” dla 

uczniów kl. VI SP ich rodziców i nauczycieli** 

 spotkania z Rodzicami „Moje dziecko nie chce się uczyć” – prelekcje dla rodziców uczniów 

kl. VI SP  i  Gimnazjum** 

 spotkania z Rodzicami „Organizacja pracy domowej, metody motywujące” – prelekcje 

dla rodziców uczniów kl. IV, V SP** 

 spotkania z Rodzicami „Specyficzne trudności w nauce” prelekcje dla rodziców uczniów 

kl. IV i V SP** 

 warsztaty dla rodziców dzieci z trudnościami adaptacyjnymi* 

 „Dojrzałość szkolna”** 



 5 

 „Jak motywować dziecko do nauki”** 

 „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci” ** 

 „ADHD, czy brak wychowania”** 

 „Rozwiązywanie konfliktów”** 

 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*** 

 

    DLA   NAUCZYCIELI  I   PEDAGOGÓW 

 pomoc nauczycielom we wstępnej diagnozie dzieci dyslektycznych, konsultacje grupowe 

i indywidualne na terenie szkół * 

 szkolenie nauczycieli pt. „Dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce - aspekt 

pedagogiczny i psychologiczny"* 

 „Bezpieczeństwo i edukacja finansowa” - sieć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

we współpracy z fundacją młodzieżowej przedsiębiorczości*** 

 „Współpraca z rodzicami” - sieć problemowa dla nauczycieli szkół i przedszkoli* 

 „Przeciwdziałanie agresji” - sieć problemowa dla nauczycieli szkół i przedszkoli* 

 „Doskonalenie umiejętności nauczycieli logopedów w zakresie diagnozy oraz 

organizacji własnego warsztatu pracy”- sieć problemowa dla nauczycieli przedszkoli 

 i szkół podstawowych * 

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

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

 „Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia” ** 

 „Jak pracować z trudnym uczniem” ** 

 działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 

 udział opiekunów szkół w Radach Pedagogicznych, Dniach Otwartych oraz uroczystościach 

i spotkaniach okolicznościowych 

 systematyczne konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami 

 spotkania szkoleniowo-informacyjne dla pedagogów szkolnych i szkolnych doradców                                                                          

zawodowych oraz nauczycieli szkół objętych pomocą Działu Poradnictwa Zawodowego 

 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 *** 
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Trening umiejętności społecznych – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym w PPP-3 w Krakowie. 

 

 

 W ciągu roku szkolnego do naszej Poradni zgłasza się wielu rodziców  z prośbą  

o pomoc dla swoich dzieci. Trudności w funkcjonowaniu ich dzieci będących w wieku 

przedszkolnym lub wczesnoszkolnym dotyczą przede wszystkim zachowań agresywnych 

lub autoagresywnych, nieumiejętności wykonywania poleceń oraz funkcjonowania  

w grupie rówieśniczej, nieumiejętnym sposobie wyrażania swoich emocji lub 

komunikowania swoich potrzeb. Nasilające się trudności zmuszają rodziców  

do poszukiwania pomocy u specjalistów. Stąd właśnie w naszej Poradni w bieżącym roku 

szkolnym zostały zorganizowane zajęcia  treningu umiejętności społecznych dla dzieci  

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

 

Czym są kompetencje społeczne oraz dlaczego są ważne w życiu dziecka. 

 Istnieje wiele znaczeń słowa kompetencja. Pochodzi ono z języka łacińskiego 

(competentia = odpowiedniość, zgodność; competare – schodzić się, zgadzać się, 

nadawać się, współzawodniczyć) i oznacza właściwość, zakres uprawnień, pełnomocnictw 

instytucji lub osoby do realizowania określonego działania oraz zakres czyjejś wiedzy, 

umiejętności, odpowiedzialności (Kopaliński, 2007).  W Słowniku języka polskiego (1981) 

pojęcie umiejętności wyjaśniane jest jako „praktyczna znajomość czegoś, biegłość w 

czymś, zdolność wykonywania czegoś”, zdolność natomiast wyjaśnia się jako 

„predyspozycję do łatwego opanowywania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, 

uczenia się. Kompetencja definiowana jest jako „zakres czyjejś wiedzy, umiejętności lub 

odpowiedzialności”. 

 W psychologicznym oraz społecznym znaczeniu słowa kompetencja kryje się wiele 

znaczeń. Profesor Anna Matczak (2005, 2009) przez kompetencje społeczno – 

emocjonalne rozumie złożone umiejętności warunkujące efektywność regulacji 

emocjonalnej oraz radzenie sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych.  Na tak 

definiowane umiejętności społeczne składają się między innymi trafne spostrzeganie 

innych, ich przeżyć oraz intencji podczas działania, rozumienie  

i prawidłowa ocena sytuacji społecznych, wrażliwość emocjonalna, empatia, znajomość 

reguł społecznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, umiejętności 

komunikacji i kooperacji z innymi osobami. Podkreślanym aspektem są również 

umiejętności bycia asertywnym.  

 Według innego badacza D. Golemana (1997, 2007) umiejętności społeczne  

(obok rozumienia siebie i własnych emocji), umiejętności kierowania i kontrolowania 

emocji, oraz zdolności do samomotywacji i empatii są podstawą inteligencji emocjonalnej 

jednostki. Określa ona potencjalne możliwości jednostki do nauczenia się podstaw 

samokontroli i funkcjonowania w społeczeństwie.  
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 Smółka przedstawia dwa sposoby definiowania kompetencji społecznej. Pierwszy z 

nich określa kompetencje społeczne jako zdolność do generowania zachowań 

społecznych, które umożliwiają inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji 

interpersonalnych (Smółka, 2008). Tak rozumiane kompetencje społeczne podkreślają 

zdolność do inicjowania, podtrzymywania oraz negocjowania związków  

i relacji z innymi ludźmi. Drugi sposób definiowania kompetencji społecznych podkreśla 

istotę skuteczności realizowania własnych zamierzeń w kontaktach  

z innymi ludźmi. Ta skuteczność interpersonalna wiąże się szczególnie z umiejętnym 

sposobem wywierania wpływu na innych ludzi oraz dostrzeganiem i rozumiem korzyści 

jakie mogą z tego płynąć.  

 Powyższe teorie wskazują na istotę rozwijania kompetencji społecznych. 

Bezwzględnie są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dziecka zarówno w 

relacjach z rodzicami, rodzeństwem, krewnymi oraz kolegami, koleżankami  

w szkole, nauczycielami i innymi osobami, z którymi dziecko spotyka się na co dzień. 

Dlatego, jeżeli zakres kompetencji społecznych dziecka nie pozwala mu na pełne, 

efektywne oraz swobodne funkcjonowanie w szkole, grupie rówieśniczej oraz szeroko 

pojętym społeczeństwie trening umiejętności społecznych umożliwi mu poznanie oraz 

nabycie odpowiednich kompetencji.  

 

 

Trening umiejętności społecznych – ważne informacje oraz cel zajęć. 

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności 
komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie  ze 

swoimi emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to 
zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci, które mają trudności  

w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. 

Ważnymi elementami tych zajęć są: 

 integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością 
prawidłowego wchodzenia we wzajemne interakcje, 

 podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań, 

 ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich  

i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych 
kompetencji, 

 możliwość uzyskania informacji zwrotnej - w różnej formie, jako informacje od 

prowadzącego zajęcia, ale tez od innych uczestników zajęć, 

 przeniesienie- generalizacja ćwiczonych umiejętności na inne obszary społeczne. 

Celem zajęć jest: 

 trening umiejętności społecznych 

 trening umiejętności komunikacyjnych 

 trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie 
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 umiejętność współpracy w grupie 

 metody radzenia sobie z emocjami 

 praca nad przestrzeganiem zasad 

 uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb 

 odreagowanie napięć emocjonalnych 

 kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów 

 

 

Zajęcia prowadzi psycholog Beata Szafraniec wraz z terapeutą wspierającym  

mgr Agnieszką Łaś. 

 

 

mgr Beata Szafraniec – psycholog PPP-3 
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