OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GRYFINIE FILIA W CHOJNIE
ROK SZKOLNY 2019/2020

I. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Lp.

Rodzaj zajęć/tematyka
Diagnoza logopedyczna,
pedagogiczna,
psychologiczna.

1.

2.

Terapia pedagogiczna –
zajęcia indywidualne
dla dzieci i młodzieży
z trudnościami w nauce.

3.

Terapia/pomoc
psychologiczna.

4.

Diagnoza centralnych
zaburzeń przetwarzania
słuchowego.

Miejsce zajęć

Kto prowadzi?

Jak można
skorzystać?

poradnia
(w wyjątkowych
sytuacjach, np.
poważna
choroba –
w domu
dziecka)

wszyscy pracownicy
pedagogiczni

zgłoszenie/
wniosek
rodzica

poradnia

Anna Kwaśniak

zgłoszenie/
wniosek
rodzica

poradnia

Katarzyna
Prędkiewicz
Ewa Roszak

poradnia

Anna Kwaśniak
Marta Grylewicz

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka.
5.

poradnia

6.

Przesiewowe badanie
słuchu i mowy.

7.

Przesiewowe badanie
mowy

8.

„Zbuduj swoje kompetencje
przyszłości – krok 1:
umiejętność radzenia sobie
z trudnościami.”

poradnia
placówki
oświatowe
poradnia
placówki
oświatowe
poradnia

zgłoszenie/
wniosek
rodzica

Marta Grylewicz
Anna Kwaśniak
Ewa Roszak

wniosek
rodzica/
opinia o
potrzebie
wczesnego
wspomagania
rozwoju

Marta Grylewicz

zgłoszenie

Jadwiga Sapak

zgłoszenie

Aneta Kowal

zgłoszenie/
wniosek
rodzica

grupowe zajęcia warsztatowe
dla dzieci z kl. V-VI kształtujące
umiejętności w zakresie:
- planowania działań
i opracowywania strategii ich
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realizacji,
- wykorzystywania zdobytych
doświadczeń i otrzymanych
informacji zwrotnych
do rozwiązywania aktualnych
problemów,
- możliwości uzyskiwania
wsparcia
od osób znaczących,
- samodzielności
w podejmowaniu
i realizowaniu wyzwań,
- umiejętność współpracy
w grupie,
- motywacji wewnętrznej
i orientacji prospołecznej,
Adresaci: uczniowie klas V-VI
(grupa do 10 osób)
Czas: 10 x 1h

9.

Kreowanie własnej kariery
– poza utartym szlakiem
rynku.
- zacznij marzyć –
stworzenie mapy marzeń,
- zamień marzenia na cele –
wyznaczenie kolejnych
kroków realizacji celu,
- zacznij działać podjęcie
pierwszych aktywności,
stwórz swoje pierwsze skutec
zne CV.

poradnia

Ewa Roszak
14.11.2019r.
05.12.2019r.
godz.
13.00 – 14.30

Adresaci: Dla przyszłych
absolwentów szkół średnich,
którzy chcieliby świadomie
pokierować swoją dalszą
karierą. Dla zdolnych
uczniów, którzy zastanawiają
się, czy medycyna,
czy prawo. Dla osób, które
stoją
przed wyborem – studia czy
własny biznes. Dla tych
uczniów, którzy
odpowiedzialnie podchodzą
do tworzenia własnej
przyszłości.
Czas: 2 spotkania x 2 godz.
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Grupa do 15 osób. Te same
osoby
w obu spotkaniach.
Twój wizerunek w sieci.

10.

Korzystanie z social media w
obecnym czasie jest częścią
funkcjonowania młodych
ludzi.
Warto wiedzieć jak kreować
swój wizerunek już dzisiaj, by
w przyszłości (bliższej i
dalszej) był on Twoją
wizytówką i był dla Ciebie
bezpieczny. Do mediów
społecznościowych maja
dostęp wszyscy, stąd Twój
profil będzie widoczny na
długie lata wraz z tym co w
nim umieszczono.
Po tym spotkaniu uczeń
nabędzie umiejętności
budowania swojego
wizerunku w social media w
sposób bezpieczny i
przyszłościowy.

szkoła

Ewa Roszak

zgłoszenie
dyrektora
szkoły

Adresaci: uczniowie klas VVIII SP
Czas: 45minut
Zajęcia prowadzone dla każdej klasy osobno, ze względu
na warsztatowy charakter
spotkania.
11.

Narkotyki, środki
psychoaktywne a
odpowiedzialność za
własne wybory.

szkoła

Ewa Roszak

zgłoszenie
dyrektora
szkoły

- wiedza czym jest środek
psychoaktywny i jakie szkody
powoduje w organizmie;
- po co ludzie sięgają po
środki psychoaktywne
(motywy testowania środków
psychoaktywnych);
- odpowiedzialność i
konsekwencje zażywania
środków niedozwolonych
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(m.in. uzależnienie)
Adresaci: uczniowie klas VIIVIII SP
Czas: 45minut
Zajęcia prowadzone dla
każdej klasy osobno, ze
względu na warsztatowy
charakter spotkania.

Narkotyki, środki
psychoaktywne w świecie
nastolatka.

12.

- motywy sięgania po środki
psychoaktywne;
- jak rozmawiać z
nastolatkiem o zagrożeniach
związanych z zażywaniem
środków psychoaktywnych;
- wpływ sytuacji domowej na
gotowość do testowania
środków psychoaktywnych

szkoła

Ewa Roszak

zgłoszenie
dyrektora
szkoły

Adresaci: uczniowie klas VIIVIII SP
Czas: 45minut
Zajęcia prowadzone dla
każdej klasy osobno, ze
względu na warsztatowy
charakter spotkania.

13.

14.

Hejtowi mówię nie.
- poznanie znaczenia pojęć
hejt i mowa nienawiści,
- wzmacnianie uważności
uczniów na problemy
obrażania w internecie,
rozwijanie postawy
empatycznej
- poznanie metod radzenia
sobie z internetowym hejtem
Adresaci: uczniowie kl. IV – V
SP
Czas: 2x45 minut
Hejt i mowa nienawiści

szkoła

Katarzyna
Prędkiewicz

zgłoszenie
dyrektora
szkoły

szkoła

Katarzyna

zgłoszenie
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- poznanie znaczenia pojęć
mowa nienawiści, hejt i
przestępstwo z nienawiści,
- rozpoznanie ich przejawów,
- konsekwencje jakie mogą
wynikać z obrażania kogoś,
wyśmiewania itp. w
Internecie,

15.

16.

Adresaci: uczniowie kl. VI –
VIII SP
Czas: 2x45 minut
Czy depresja dotyczy także
nas?
(zajęcia realizowane wg
Programu szkolenia z
zakresu zdrowia
psychicznego dzieci i
młodzieży pod redakcją
Grażyny Kowalczyk) – 2
godz.
Cele:
1. Symptomy depresji
2. Omówienie czynników,
które mogą być
depresjogenne
3. Samopoczucie – próba
dookreślenia emocji,
zachowań i postaw,
które mogą świadczyć
o objawach depresji
4. Omówienie sposobów
niesienia pomocy w
depresji.
Metody: mini wykład,
prezentacja, burza mózgów,
dyskusja
Adresaci:
Warsztat dla uczniów klas
VII, VIII SP i
ponadpodstawowych
VI edycja Powiatowego
Konkursu „Ortograficzne
Potyczki z … Dysleksją”
adresaci: uczniowie kl. VI-VIII

17.
18.

Dyżur logopedy
Dyżur psychologa

szkoła

poradnia/
Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Chojnie
poradnia
poradnia

Prędkiewicz

dyrektora
szkoły

Jolanta Majewska

Zgłoszenie
dyrektora
szkoły

Aneta Kowal

zgłoszenie
szkoły/zgoda
rodzica

Jadwiga Sapak
Katarzyna
5

Prędkiewicz
Czwartek
13.00-15.00
Ewa Roszak
poniedziałek
16.00 – 18.00

II.
Lp

DLA RODZICÓW1:
Rodzaj zajęć/tematyka

Narkotyki, środki
psychoaktywne w świecie
nastolatka.

1.

Miejsce zajęć

Kto prowadzi

szkoła

Ewa Roszak

Propozycja
terminu

11 marca
2019 r.

- motywy sięgania po środki
psychoaktywne;
- jak rozmawiać z nastolatkiem
o zagrożeniach związanych z
zażywaniem środków
psychoaktywnych;
- wpływ sytuacji domowej na
gotowość do testowania
środków psychoaktywnych

godz. 16:30

Adresaci: Rodzice
Czas: 45minut

2.

Hejt i mowa nienawiści prelekcja
- poznanie znaczenia pojęć hejt
i mowa nienawiści,
- czy rodzic lub jego dziecko
mogą czuć się bezkarni hejtując
innych i używając mowy
nienawiści?
- jak uczyć dzieci wyrażania
własnej opinii bez obrażania?
- jak rodzic może pomóc
dziecku radzić sobie z hejtem i
mową nienawiści?

szkoła

Katarzyna Prędkiewicz

zgłoszenie
dyrektora
szkoły

Adresaci: rodzice uczniów klas
IV - VIII
Czas: 1,5 godz.

1

Organizacja zajęć na terenie szkoły/placówki powinna być poprzedzona diagnozą potrzeb rodziców w zakresie udziału
w szkoleniu o określonej tematyce.
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3.

4.

5.

6.

Korzystanie z urządzeń
przedszkole
elektronicznych i ich wpływ
na rozwój dziecka – prelekcja
z elementami warsztatu
- „jakie mam zdolne dziecko: nie
potrafi pisać i czytać, ale wie jak
włączyć grę w telefonie” - czy
faktycznie to powód do dumy?
- czy czas spędzony z rodzicem
można zastąpić urządzeniem
elektronicznym?
- czym grozi nadmierne
korzystanie przez dzieci z
telefonów/tabletów/komputerów
?
Adresaci: rodzice dzieci w
wieku przedszkolnym
Czas: 1,5 godz.
Czym interesuje się moje
dziecko – lubi grać w gry
komputerowe – prelekcja z
elementami warsztatu.
- gry komputerowe – kiedy to
szkoła
jeszcze rozrywka, a kiedy
zaczyna się uzależnienie?
- jak gry i internet wpływają na
rozwój mojego dziecka?
- co robić, żeby dziecko nie
wpadło w uzależnienie
Adresaci: rodzice uczniów
szkoły podstawowej
Czas: 1,5 godz.
Zestresowane dzieci – jak
pomóc dziecku w walce ze
stresem – prelekcja.
- czy w dzisiejszych czasach
dzieci mają trudniej niż 25 lat
szkoła
temu ich rodzice?
- czym stresują się dzieci?
- jak pomóc dziecku
przezwyciężyć stres?
Adresaci: rodzice uczniów klas
I-IV SP
Czas: 1,5 godz
Niedosłuch a zaburzenia
Poradnia/
przetwarzania słuchowe go
szkoła
coraz częstszym problemem.

Katarzyna Prędkiewicz

zgłoszenie
dyrektora
szkoły

Katarzyna Prędkiewicz

zgłoszenie
dyrektora
szkoły

zgłoszenie
dyrektora
szkoły

Katarzyna Prędkiewicz

Anna Kwaśniak
Marta Grylewicz

Do
uzgodnienia
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7.

8.

Jak go rozpoznać i jak sobie
z nim radzić?
- jak odróżnić niedosłuch od
nieposłuszeństwa?
- jakie objawy wskazują na
obecność zaburzeń słuchu –
nauka
Adresaci : rodzice dzieci klas IIII
Czas: do 2h
Jak stymulować rozwój
małego dziecka?
- jak wspomagać rozwój:

motoryczny,

emocjonalno –
poznawczy,

mowy;
- wpływ mediów na rozwój
małego dziecka;
- jak zastąpić media –
zapomniane gry
i zabawy z dzieckiem.
Adresaci rodzice:
od urodzenia do 2 roku życia
2 - 3 rok życia
4 - 6 rok życia
Czas: 2 godz.
Pierwsze lata w szkole.
- budowanie pozytywnego obrazu szkoły,
- łagodzenie stresu związanego
z pójściem do szkoły,
- jak pomóc dziecku, gdy nie
chce chodzić do szkoły?

Poradnia

Poradnia
przedszkole
szkoła

Anna Kwaśniak
Mara Grylewicz
Jadwiga Sapak
Katarzyna
Prędkiewicz

Anna Kwaśniak
Katarzyna Prędkiewicz

Styczeń 2020
(rodzice
dzieci
w wieku od
urodzenia do
2. roku życia)
Luty 2020
(rodzice
dzieci
w wieku 2-3)
Marzec 2020
(rodzice
dzieci
w wieku 4-6)
(po
zgłoszeniu
rodziców)

wg potrzeb

Adresaci: rodzice dzieci ostatniego roku etapu przedszkolnego
Czas: 90 minut
9.

Jak pomóc dziecku w nowej
rzeczywistości, czyli w klasie
IV?

szkoła

Anna Kwaśniak
Jadwiga Sapak

zgłoszenie
dyrektora

- włączenie rodziców w
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edukację dzieci,
- wdrażanie do samodzielności,
- przedstawienie praktycznych
porad – jak pracować z
dzieckiem i jak pomagać w
nauce.
Adresaci: rodzice dzieci klas III
SP
Czas: 90 minut

10.

Presja grupy a asertywność.
- co oznacza słowo „grupa”
- czy znam mocne strony
mojego dziecka
- przedstawienie różnych
zachowań dzieci – presja grupy
– strach przed odrzuceniem

Poradnia

Anna Kwaśniak

grudzień
2019

szkoła
(grupa
20-osobowa)

Aneta Kowal

do
uzgodnienia

Aneta Kowal

do
uzgodnienia

Adresaci: rodzice dzieci klas IVVI SP
Czas: 90 minut
Jak zachęcać dziecko
do współpracy? – zajęcia
warsztatowe.

11.

12.

- analiza własnych sposobów
nakłaniania dziecka do
posłuszeństwa
- reakcja rodzica „w emocjach”,
a oczekiwania wobec dziecka,
- zachowania wzmacniające
opór dziecka lub budujące z nim
porozumienie,
- zastosowanie zasad
„komunikacji kooperatywnej” w
sytuacjach codziennych.
Adresaci: rodzice uczniów
kl. I-VIII szkoły podstawowej
Czas: 2h
Jak pomóc dziecku radzić
sobie z emocjami? – zajęcia
warsztatowe.
- rozpoznanie i nazwanie
własnych stanów
emocjonalnych w określonych
sytuacjach,

szkoła
(grupa
20-osobowa)

9

- rozpoznawanie i nazywanie
emocji dzieci w sytuacjach
trudnych,
- zastosowanie „języka
porozumienia”,
- autorefleksja,
- konsultacje indywidualne.
Adresaci: rodzice uczniów
kl. I - VIII szkoły podstawowej
Czas: 2h
Akademia Rodzica - cykl pięciu
zajęć warsztatowych
poświęconych budowaniu relacji
dziecko – rodzic:

13.

- rozpoznawanie, wyrażanie
i akceptowanie uczuć,
- aktywne, wspierające słuchanie,
- wyrażanie oczekiwań
i ograniczeń umożliwiające ich
respektowanie przez dziecko,
- modyfikowanie niepożądanych
lub nieodpowiednich zachowań
dziecka,
- motywowanie dziecka
do współdziałania.

poradnia

Aneta Kowal

sesja
jesienna –
październik
2019/
sesja
wiosenna –
marzec 2020
zgłoszenie
rodzica

adresaci: rodzice, grupa do 10
osób
czas: 5x 2h

Jak wspierać dziecko
w nauce? - prelekcja.

14.

- czynniki warunkujące skuteczne
uczenie się w domu:
organizowanie sprzyjających
warunków zewnętrznych,
budowanie właściwego podejścia
i motywacji, wspieranie dziecka
w szukaniu własnych sposobów
uczenia się.

szkoła

Aneta Kowal

szkoła

Aneta Kowal

do uzgodnienia

adresaci: rodzice uczniów
kl. IV-VIII szkoły podstawowej
czas: 1h

15.

Jak pomóc swojemu dziecku
z dysleksją? – prelekcja.
- motywacja i poczucie własnej
wartości,

do
uzgodnienia
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- strategie i indywidualne style
uczenia się,
- zasady pracy w domu,
- zakres pomocy rodzica,
- dysleksja jako wyzwanie
całego życia.

16.

17.

Adresaci: rodzice uczniów
kl. IV-VIII szkoły podstawowej
Czas: 2h
Kocham i reaguję –
wspieranie dzieci i młodzieży
z depresją?
(zajęcia realizowane wg
Programu szkolenia z zakresu
zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży pod redakcją
Grażyny Kowalczyk)
Cele:
1. Wyjaśnienie czym jest
depresja dzieci i
młodzieży
2. Wskazanie
podstawowych przyczyn
oraz objawów depresji u
dzieci i młodzieży.
3. Nabywanie umiejętności
prowadzenia rozmowy z
dziećmi i młodzieżą z
objawami depresji.
4. Wskazanie możliwości
wspierania własnego
dziecka cierpiącego na
depresję.
Metody: mini wykład,
prezentacja, burza mózgów,
dyskusja, studium przypadku
Adresaci: Rodzice
Czas trwania: do uzgodnienia
(proponowane 3 godziny
dydaktyczne)
Dyżur logopedy
Dyżur psychologa

18.

19.

Zgłoszenie
dyrektora
szkoły

Szkoła

Jolanta Majewska

poradnia

poradnia

Dyżur dyrektora
PPP Gryfino

Jadwiga Sapak
Katarzyna Prędkiewicz
Czwartek
13.00-15.00
Ewa Roszak
Poniedziałek
16.00 – 18.00
Jolanta Majewska

Poniedziałek
16.00.-18.00.
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Dyżur kierownika filii

III.

Lp.

1.

2.

filia w Chojnie

Aneta Kowal

Wtorek
13.00.-14.00.
Czwartek
14.00. –
15.00.

DLA NAUCZYCIELI2 I INNYCH OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIECKIEM I JEGO
RODZINĄ
Rodzaj zajęć/tematyka

Niedosłuch a zaburzenia przetwarzania słuchowego coraz
częstszym problemem w szkole.
Przyczyny zaburzeń słuchu.
Rodzaje zaburzeń słuchu.
Postępowanie terapeutyczne:
trening słuchowy.\
trening syntezy i analizy słuchowej
system FM
Adresaci: spotkanie dla
nauczycieli, pedagogów i
wychowawców,
grupa do 20 osób
Dziecko z afazją w szkole – blaski
i cienie.
- podstawy neurofizjologiczne
dziecka
z afazją,
- praca na lekcji z uczniem
z afazją,
- dziecko z afazją w rodzinie.

Propozycja
terminu?

Miejsce zajęć

Kto prowadzi?

poradnia/
szkoła

Anna Kwaśniak
Marta Grylewicz

poradnia

Anna Kwaśniak,
Marta Grylewicz,
Katarzyna
Prędkiewicz

7 stycznia
2019r.
godz. 15:00

poradnia

Anna Kwaśniak,

11 luty 2019r.

Adresaci: spotkanie dla
nauczycieli, pedagogów i
wychowawców,
grupa do 20 osób
3.

Czas: 2godziny
Wiedza nabyta pod przymusem

2

Organizacja zajęć na terenie szkoły/placówki powinna być poprzedzona diagnozą potrzeb nauczycieli w zakresie udziału
w szkoleniu o określonej tematyce.
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nie trzyma się głowy.
- jak rozpoznać tyle uczenia się?
(wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk),
- dostosowanie przekazu wiedzy
do indywidualnych sposobów zapamiętywania nowych informacji.

Katarzyna
Prędkiewicz

godz. 15:00

Adresaci: spotkanie dla
nauczycieli, pedagogów i
wychowawców,
grupa do 20 osób

4.

Czas: 2godziny
Sieć współpracy
i samokształcenia
dla nauczycieli języka
polskiego
Akademia Młodego
Wychowawcy - cykl pięciu zajęć

poradnia

Aneta Kowal
Jadwiga Sapak

poradnia

Aneta Kowal

do uzgodnienia

warsztatowych poświęconych:

5.

- budowaniu relacji dziecko –
dorosły,
- wspieraniu procesu
usamodzielniania się dziecka,
- budowaniu realnego poczucia
własnej wartości dziecka,
- konstruktywnemu rozwiązywaniu
konfliktów,

do uzgodnienia

(w oparciu o program „Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców”).
Adresaci: wychowawcy, grupa
do 10 osób.

6.

Uczeń z dostosowaniem
wymagań w klasie szkolnej.

listopad 2019
poradnia

Aneta Kowal

- specyfika funkcjonowania
psychicznego i emocjonalnego osób
z inteligencją niższą niż przeciętna,
- możliwości uczenia się – warunki
niezbędne w zakresie formy
(czy również treści?)
- symptomy trudności w uczeniu się
w zakresie poszczególnych
przedmiotów szkolnych,
- sposoby dostosowywania
wymagań edukacyjnych
na podstawie zapisów zawartych
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w opinii psychologicznopedagogicznej.
adresaci: nauczyciele szkół
podstawowych
czas: 2h

Uczeń z dysleksją w klasie
szkolnej.

7.

poradnia

Aneta Kowal

- przyczyny i symptomy zaburzeń
o charakterze specyficznym
(dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
- symptomy trudności w nauce (nie
tylko języka polskiego),
- wpływ zaburzeń specyficznych
na funkcjonowanie emocjonalnospołeczne ucznia,
- dostosowanie wymagań
edukacyjnych do potrzeb
i możliwości ucznia na podstawie
zapisów zawartych w opinii
psychologiczno-pedagogicznej,

styczeń 2020

Adresaci: nauczyciele szkół
podstawowych kl. IV-VIII
Czas: 2h

Uczeń z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim
w szkole masowej.

8.

poradnia

Aneta Kowal

- charakterystyka ucznia
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim – specyfika
funkcjonowania,
- najczęstsze zaburzenia rozwojowe
i ich wpływ na osiągnięcia szkolne,
- dostosowanie wymagań
edukacyjnych
na podstawie zapisów zawartych
w orzeczeniu.

marzec 2020

adresaci: nauczyciele szkół
podstawowych kl. IV-VIII
czas: 2h

9.

Metody coachingowe w pracy
z dzieckiem zdolnym.
- jak rozwijać motywację dziecka
zdolnego do realizacji kolejnych
wyzwań?
- jak wspierać dziecko zdolne
w systemie klasowym?
- jak inspirować ucznia
a nie podawać gotowe
rozwiązania?

poradnia

Ewa Roszak

19.10.2018r
(szkoły
podstawowe)
16.00 – 18.00

23.11.2018r.
(szkoły
ponadpodstaw
owe)
14

16.00 – 18.00
Metody coachingowe jako wsp
arcie
w kreowaniu kariery ucznia.
jak marzenia zamieniać w plany poza utartym szlakiem rynku,
jak wspierać ucznia w wyznaczan
ia
własnych celów zawodowych,
zawody przyszłości a podążanie
własną drogą,
-poczucie własnej wartości,
a skuteczność w realizacji własny
ch
celów.

10.

W dzisiejszym świecie młodzi
ludzie pragną podążać nie tyle za
zawodami przyszłości, co za
bardziej za pasją, dzięki której
będą mogli zarabiać. Stąd testy
predyspozycji zawodowych
nie dla każdego ucznia będą
najlepszym rozwiązaniem.
Natomiast użycie metod
coachingowych w kreowaniu
kariery daje możliwość spojrzenia
na kontekst zawodowy w
szerszej perspektywie – łączącej
zarówno standardy wewnętrzne,
jak i potrzebę tworzenia nowych
trendów na rynku.

poradnia

Ewa Roszak
14.12.2018r.
(szkoły
ponadpodstaw
owe)
16.00 – 18.00

22.02.2019r.
II termin
16.00 – 18.00

Adresaci: nauczyciele,
wychowawcy, doradcy kariery,
którzy szukają nowych metod
pracy z uczniem mającym
trudności w podjęciu decyzji
dotyczącej ścieżki kariery, w tym
wyboru szkoły, uczelni.
Czas: 2h
Grupa do 15 osób

15

Interpretacja diagnozy
psychologicznej w opinii
psychologicznopedagogicznej.

11.

poradnia

Ewa Roszak

- jaka jest różnica między
informacją „inteligencja poniżej
przeciętnej” a „inteligencja
poniżej normy
(niepełnosprawność
intelektualna)”;
- kiedy mówimy o ryzyku
dysleksji, a kiedy o dysleksji;
- co to znaczy „brak
jednoznacznych podstaw do
stwierdzenia dysleksji”;
- co to znaczy „wysoka
wrażliwość”

Dwa
niezależne
terminy:
18.11.2019
02.12.2019
Godz 17-18

Adresaci: Nauczyciele,
pedagodzy
Czas: 60 minut
12.

Uczeń w otchłani smutku –
wspieranie dzieci i młodzieży z
depresją (zajęcia realizowane wg
Program szkolenia z zakresu
zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży pod redakcją Grażyny
Kowalczyk)
1. Wyjaśnienie, czym jest
depresja u dzieci i
młodzieży.
2. Wskazanie podstawowych
przyczyn oraz objawów
depresji u dzieci i
młodzieży.
3. Pogłębienie umiejętności
prowadzenia rozmowy z
dziećmi i młodzieżą z
objawami depresji.
4. Wskazanie możliwości
wsparcia uczniów z
depresją.
5. Pogłębienie świadomości
własnych kompetencji
umożliwiających
wspieranie uczniów z

Jolanta Majewska
Styczeń 2020

Poradnia

16

depresją.
Metody: mini wykład, prezentacja,
burza mózgów, dyskusja, studium
przypadku
Adresaci: Nauczyciele
Czas trwania: do uzgodnienia
(proponowane 3 godziny
dydaktyczne)
Wspomaganie szkół i placówek
(głównie w zakresie kształcenia
u uczniów kompetencji
kluczowych: współpracy,
kreatywności, innowacyjności).
- pomoc w diagnozowaniu
potrzeb przedszkola, szkoły,
- pomoc w ustaleniu sposobów
działania prowadzących do
zaspokojenia potrzeb
przedszkola, szkoły,
- wspólna ocena efektów i
opracowanie wniosków z
realizacji zaplanowanych form
wspomagania

przedszkole/
szkoła

Marta Grylewicz
Aneta Kowal
Anna Kwaśniak

do uzgodnienia

13.
Program wspomagania
w zdefiniowanym zakresie:

szkoła

Aneta Kowal

Jak zwiększyć efektywność
nauczania /uczenia się podczas
lekcji?
➔„Pierwsze minuty mogą zdecydować

o wszystkim, więc po pierwsze –
jak zaciekawić!”
➔ „Metody, które angażują, uczą myśleć
i pozwalają doświadczać.”
➔ „Zakończenie też jest ważne –
jak podsumować proces lekcyjny
i poradzić sobie z zadaniem
domowym?

14.

Dyżur dyrektora

PPP Gryfino
filia w Chojnie

Dyżur kierownika filii

Jolanta Majewska
Aneta Kowal

Poniedziałek
16.00.-18.00.
Wtorek
14.00.-15.30.
Czwartek
17

14.00.–15.00.
Na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły, po zdiagnozowaniu potrzeb środowiska szkolnego,
specjaliści poradni mogą przeprowadzić również inne zajęcia/szkolenia (zgodne ze swoimi
kompetencjami).
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