
 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy ! 
 

W nowym roku szkolnym 2017/2018 życzymy 

Rodzicom, Uczniom oraz Pracownikom placówek 

oświatowych wytrwałości i motywacji do podejmowania 

nowych wyzwań, wielu sukcesów oraz satysfakcji  

z własnych działań. 

 

         Małgorzata Piec   
           Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 

     z Zespołem Pracowników 

Nr 44 

Wrzesień 2017 

BIULETYN INFORMACYJNY 
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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 2017/2018 
 

 

DLA UCZNIÓW 

indywidualne formy pomocy 

✓ badania, diagnoza psychologiczno- pedagogiczna, opieka postdiagnostyczna,*  

✓ badania, diagnoza ADHD* 

✓ diagnoza gotowości szkolnej* 

✓ badania audiologiczne słuchu* 

✓ kwalifikacyjne badania do grup i klas integracyjnych* 

✓ psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży, konsultacje interwencyjne, 

konsultacje rodzinne, terapia rodzin, psychoedukacja  * 

✓ terapia poznawcza rodzin * 

✓ zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym * 

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

podstawowej) * 

✓ ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy * 

✓ badania sondażowe dzieci z zaburzeniami mowy, opieka logopedyczna nad 

placówkami ** 

✓ konsultacje logopedyczne * 

✓ opieka logopedyczna nad dziećmi dwujęzycznymi * 

✓ zajęcia dla dzieci z zaburzeniami sprzężonymi (wada wymowy, dysleksja, dysgrafia) * 

✓ Punkt Poradnictwa Zawodowego – indywidualne porady zawodowe dla uczniów 

kończących gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną * 

✓ udostępnianie uczniom materiałów informacyjnych z utworzonej Bazy Informacji 

Edukacyjnej i Zawodowej w ramach Szkolnych Punktów Poradnictwa 

Zawodowego** 

✓ integracja sensomotoryczna (diagnoza i terapia)*  

✓ terapia biofeedback * 
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grupowe formy pomocy 

✓ zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym * 

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

✓ zajęcia metodą Weroniki Sherborne dla dzieci w wieku przedszkolnym * 

✓ stymulacja rozwoju dzieci 6 – letnich * 

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

emocjonalne (zahamowane, lękowe, wycofane) * 

✓ Trening kreatywnego myślenia- warsztaty dla klas 1-3 i 4-6 

✓ Warsztaty adaptacyjne dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, 

nadruchliwością i impulsywnością ** 

✓ Warsztaty integracyjne dla klas I szkół ponadgimnazjalnych ** 

✓ Uzależnienie i jego podstawy psychologiczne – warsztaty ** 

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

✓ Jak radzić sobie ze złością- kl. IV- V * 

✓ Agresja- lęk czy odwaga?-kl. IV-VII** 

✓ Ciemna strona Internetu – klasa V, VI, VII SP ** 

✓ Trening umiejętności społecznych - klasa V i VI SP * 

✓ Trening umiejętności społecznych - klasa I - III SP * 

✓ Trening pamięci i uwagi - zajęcia dla uczniów kl. IV i V (8 spotkań) * 

✓ Pałac pamięci – warsztaty skutecznego zapamiętywania – kl. V-VI ** 

✓ Trening kreatywności – kl. IV-VII i Gim** 

✓ Komunikacja bez konfliktów - dla uczniów kl. V i VI SP ** 

✓ Jak radzić sobie ze stresem szkolnym - dla uczniów IV-VI SP ** 

✓ Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym - klasy III Gim ** 

✓ Role klasowe i moje miejsce w grupie - kl. V i VI SP ** 

✓ Jak uczyć się efektywniej -  dla uczniów IV-VI SP ** 

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

✓ Ćwiczenia rozwijające pamięć, myślenie, koncentrację i uwagę - dzieci  6-10 lat * 

✓ Zajęcia dla dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna – uczniowie szkół 

podstawowych * 

✓ Kalejdoskop z emocjami – klasy IV-VI ** 

✓ Jak dobrze być razem – warsztaty integracyjne  klasy I-III SP ** 

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

✓ Doskonalenie umiejętności porozumiewania się - zajęcia dla uczniów klas IV – VII 

SP** 

✓ Ja i stres – jak radzić sobie ze stresem -  zajęcia dla uczniów szkół 

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

✓ Tajemnice skutecznej nauki – warsztaty dla uczniów klas IV ** 

✓ Chłopska szkoła biznesu – warsztaty przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry 

symulacyjnej dla uczniów klas VI, VII SP oraz gimnazjum ** 

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

✓ Planuję karierę zawodową - cykl zajęć aktywizujących uczniów SP i  gimnazjum do 

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

zawody; klasa III - Podejmuję decyzję) ** 

✓ Planuję karierę - warsztaty dla klas III LO ** 

✓ Podejmuję skuteczne decyzje - warsztaty dla klas II LO** 

✓ Jak radzić sobie ze stresem - warsztaty dla klas maturalnych ** 

✓ Techniki skutecznej nauki z wykorzystaniem map myśli – warsztaty dla uczniów 

gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych **               

✓ ABC wejścia na rynek pracy- warsztaty dla klas III technikum, szkół 

zawodowych** 

✓ Inne warsztaty psychoedukacyjne, psychologiczne, integracyjno - adaptacyjne, 

interwencyjne, tematyczne (problemy stresu i motywacji) – według potrzeb ** 

 

DLA   RODZICÓW 

✓ terapia rodzin,* 

✓ konsultacje interwencyjne * 

✓ konsultacje rodzinne * 

✓ konsultacje logopedyczne* 

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

✓ doradztwo edukacyjno - zawodowe – spotkania informacyjne dla rodziców uczniów 

kończących gimnazjum ** 

✓ konsultacje logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze, 

✓ konsultacje dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD *** 

✓ Szkoła dla rodziców * 

✓ Dojrzałość szkolna (Przedszkola) * 

✓ Jak motywować dziecko do nauki  (SP) * 

✓ Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci (SP) * 

✓ Jak mądrze wychowywać dziecko o silnym charakterze (SP) * 

✓ Jak sprawić, aby motywowanie ucznia odniosło oczekiwany sukces?*** 

✓ Zagrożenia w sieci- cyberprzemoc*** 



 5 

✓ Uczeń z ADHD*** 

✓ Aspekty psychologiczne wieku dorastania*** 

✓ Agresja u dzieci*** 

✓ Spotkania z rodzicami dzieci dyslektycznych zakwalifikowanych na zajęcia terapii 

pedagogicznej * 

✓ Spotkania z rodzicami dzieci z trudnościami w nauce matematyki zakwalifikowanych 

na zajęcia w Poradni * 

 

    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" *** 

✓ Warsztaty rozwoju zawodowego dla nauczycieli wg Modelu Fryburskiego - "Budzącej 

się Szkoły" * 

✓ Bezpieczeństwo i edukacja finansowa - sieć dla nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej we współpracy z fundacją młodzieżowej przedsiębiorczości*** 

✓ 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 *** 

✓ Grupa wsparcia dla logopedów* 

✓ Jak sprawić, aby motywowanie ucznia odniosło oczekiwany sukces?*** 

✓ Zagrożenia w sieci-cyberprzemoc- *** 

✓ Uczeń z ADHD*** 

✓ Aspekty psychologiczne wieku dorastania*** 

✓ Agresja u dzieci*** 

✓ Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

✓ Udział opiekunów szkół w Radach Pedagogicznych, Dniach Otwartych oraz 

uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych  
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✓ Spotkania szkoleniowo-informacyjne dla pedagogów szkolnych i szkolnych doradców 

zawodowych oraz nauczycieli szkół objętych pomocą Działu Poradnictwa 

Zawodowego 

✓ Systematyczne konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami 

✓ 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  
                            

 

Dr Dorota Bis, Instytut Pedagogiki KUL 

Media a wychowanie 

Dzieci a portale społecznościowe – od kiedy są w nich obecne? 
 

Z raportu opublikowanego przez organizacje non profit Joan Ganz Cooney 

Center i Sesame Workshop wynika, że ponad 80 proc. dzieci do lat 5 korzysta 

aktywnie z internetu. Ponad  60 proc. dzieci do lat 3 ogląda bajki online. Te dane 

procentowe szybko zmieniają się wraz z wiekiem dziecka, gdy bajki są wypierane 

przez inne strony – wielokrotnie przypadkowo znajdowane, np. edukacyjne, z grami, 

portale społecznościowe. Większość dzieci rozpoczyna swoją przygodę z internetem 

zupełnie nieświadomie – dzięki kontom zakładanym na serwisach społecznościowych 

przez rodziców.  

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez AVG w 10 krajach (Wielka 

Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, USA, Kanada, Australia, Japonia  

i Nowa Zelandia) średnio 80 proc. dwulatków jest już obecnych w social media (92 

proc. w USA, 73 proc. w europejskich krajach). Warto zastanowić się, dlaczego tak 

wielu rodziców, także w Polsce, kupuje już rocznemu czy dwuletniemu dziecku tablet 

i co z tego wynika dla jego rozwoju i wychowania?  

Rodzice wykorzystują media społecznościowe jako publiczną kronikę rozwoju 

ich dziecka. Publikują zdjęcia swoich dzieci, w tym także te z momentu narodzin (1/3 

dzieci) czy nawet zdjęcia USG z badania prenatalnego (37 proc. w Kanadzie, około 15 

proc. we Francji, Włoszech, Niemczech i Japonii). Z danych statystycznych wynika, 

że 7 proc. nowo narodzonych dzieci ma założonego e-maila, a 5 proc. profil 

społecznościowy – taki „prezent obecności w sieci” dostają na początku życia od 

swych „zadomowionych sieciowo rodziców”. Z wiekiem liczba ta dynamicznie 
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wzrasta i rodzice zaczynają wprowadzać swoich potomków w bezgraniczny świat 

nowych technologii i towarzyszących im gadżetów – niestety bardzo często nie myślą 

o tego konsekwencjach. Można powiedzieć, że dominuje zasada – „bez względu na 

wiek – nie masz profilu społecznościowego – nie istniejesz!”.  

Zdecydowana większość dzieci, gdy tylko nauczą się pisać i czytać, chce 

zakładać swoje konta na serwisach społecznościowych. Nie wszyscy rodzice wiedzą 

jednak, że zarówno regulamin Facebooka, YouTube czy Snapchata określa 

minimalny wiek użytkowników na 13 lat! W przypadku Snapchata, którego 

specyfiką jest to, że po 10 sekundach znikają zamieszczane posty, tzw. snapy, zgodę 

rodziców na korzystanie z tej aplikacji  powinni mieć nawet starsi użytkownicy  

w przedziale 13–17 lat.  

Warto podkreślić, że polskie dzieci radzą sobie lepiej na portalach 

społecznościowych niż ich rówieśnicy z innych europejskich krajów. Interesujące  

i skłaniające do refleksji jest także to, że dzieci korzystają z więcej niż jednego 

nowoczesnego narzędzia komunikacyjnego, najczęściej jest to pakiet: komputer, 

smartfon, tablet, telefon. Wielu rodziców może zaobserwować, że ich dziecko nie 

potrafi spokojnie funkcjonować bez tabletu/smartfona i ciągle musi mieć go przy sobie 

lub w zasięgu wzroku, żeby mogło wchodzić w kolorowy i migotliwy świat 

dostępnych aplikacji. Można wręcz powiedzieć, że tablet/smartfon w pewnym sensie 

przejął funkcje „opiekuna – wychowawcy”, ponieważ potrafi uspokoić i zainteresować 

na dłuższą chwilę – niestety zapominamy, że nie potrafi przytulić, nauczyć empatii  

i miłości. 

RODZICU: udostępnianie dzieciom mediów elektronicznych i zakładanie 

portali społecznościowych w nieodpowiednim wieku może być dla nich zagrożeniem 

w różnych sferach życia.  
Tekst zamieszczony został w dodatku do salezjańskiego miesięcznika o wychowaniu "Don Bosco". 

 

Dr Dorota Bis, Instytut Pedagogiki KUL 

 
Dlaczego i gdzie należy szukać aplikacji właściwych dla dzieci? 

 
To, jakim wpływom medialnym  – o jakim nasileniu, częstotliwości, 

charakterze – będzie podlegało już dziecko w wieku przedszkolnym, zależy  
w pierwszej kolejności od stylu wychowania prowadzonego przez rodziców.  

Największą uwagę należy przywiązywać do najmłodszych dzieci, ponieważ 
bardzo ważne jest to, czy rodzice dokonują selekcji treści, które odbiera ich 
dziecko z dostępnych mediów, w tym tabletu, smartfona. Okazanie 
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zainteresowania dziecku i najprostsza rozmowa może zminimalizować 
negatywny wpływ bajki, ponieważ dziecko nie ma jeszcze umiejętności 
rozróżnienia fikcji od prawdy, nie umie przeprowadzać selekcji, dlatego osoba 
dorosła staje się przewodnikiem w tym tabletowo-smartfonowym świecie. 
Dziecko właśnie dzięki zainteresowaniu i wsparciu rodzica, wychowawcy może 
opowiadać o tym, co ogląda, w co gra, co mu się podoba – nie podoba i dlaczego, 
czego się uczy? 

We współczesnych bajkach, grach dostępnych na tabletach, zarówno ich 
treści i forma coraz bardziej podlegają procesowi  hybrydyzacji, coraz trudniej 
dostrzec wyraźne granice między dobrem a złem, nawet pozytywny bohater 
używa tych samych metod, co postać negatywna w myśl zasady, że cel uświęca 
środki. Coraz częściej przygody bohaterów koncentrowane są wokół czarów, 
magii, różnych form przemocy i cyberprzemocy (ukazywanych  
w humorystycznych kontekstach, co sprzyja odwrażliwianiu emocjonalnemu), 
które rozbudzają zainteresowanie i wciągają dzieci w świat magii. Jako przykład 
można podać treści obecne w mangach i anime (sintoizm – religia Japonii) czy też 
elementy hinduizmu, buddyzmu, innych filozofii orientalnych, których symbolika 
i znaczenia są dla dziecka nieczytelne i nieświadomie wprowadza te elementy w 
swoje życie (bardzo często nie znając i nie rozumiejąc jeszcze wartości i tradycji, 
w których jest wychowywane).  

Szukając właściwych dla wieku i zainteresowań dzieci aplikacji, które są 
specjalnie do nich adresowane, warto skorzystać z katalogu BestApp 
prowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje.  Katalog jest dostępny jako 
aplikacja (dla systemu Android)  oraz strona internetowa – www.bestapp.fdn.pl. 
W katalogu można odnaleźć ponad sto mobilnych aplikacji, które są przyjazne 
dzieciom. W celu łatwiejszego i bardziej czytelnego dostępu zostały one 
podzielone na osiem kategorii tematycznych: plastyczne, łamigłówki, 
zręcznościowe, muzyczne, językowe, przyrodnicze, matematyczne oraz inne. 
Każda aplikacja jest oznaczona specjalnymi ikonami informującymi o wieku 
odbiorców, dla których jest dostosowana (3+, 5+), oraz o zawartości reklam  
i mikropłatności wewnątrz samej aplikacji. 

W poszukiwaniu pozytywnych treści na urządzenia mobilne można 
skorzystać z popularnych wyszukiwarek (np. Google) – wpisanie odpowiedniego 
hasła, np. „aplikacje dla dzieci”, lub nazwy konkretnej aplikacji pozwoli zapoznać 
się zarówno z informacjami, które zamieszczają ich dystrybutorzy,  jak też  
z opiniami innych internautów korzystających z tych katalogów. Z kolei wpisując 
konkretną nazwę aplikacji w serwisie YouTube, najczęściej spotkamy się z filmem 
prezentującym jej zawartość treściową. 
Godne polecenia są chrześcijańskie aplikacje (dla systemu Android)  – np. 
aplikacje YouVersion, oraz strony internetowe, w których można odnaleźć 
propozycje różnorodnych gier, bajek, filmów o tematyce religijnej.   

Rodzicu – stoi przed Tobą bardzo ważne zadanie:  
Bądź przykładem w wychowaniu dziecka do mądrego i odpowiedzialnego 
stosunku zwłaszcza do tych interaktywnych mediów. 
 

Tekst zamieszczony został w dodatku do salezjańskiego miesięcznika o wychowaniu "Don Bosco”. 

 

 

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Elżbieta Wurst, Dorota Zemła 
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