
OFERTA DLA NAUCZYCIELI I INNYCH OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ :
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA FILIA W CHOJNIE

Lp. Rodzaj zajęć/tematyka Miejsce zajęć Prowadzący Propozycja
terminu

1.

Prawidłowa mowa jednym z warunków sukcesu w 
nauce

• przyczyny wad wymowy,
• najczęstsze wady mowy i wymowy u dzieci,
• wpływ wad wymowy na trudności szkolne,

adresaci: nauczyciele
czas: 1,5 godz.

poradnia Jadwiga Sapak Listopad 2022

2.

Jak pracować w szkole z uczniem słabosłyszącym?

• uczeń słabosłyszący – funkcjonowanie, przejawiane 
trudności,

• wskazówki do pracy: komunikacja, miejsce       w 
klasie, środki pomocne w przekazie edukacyjnym, 
dostosowanie wymagań,

adresaci: nauczyciele klas  I- III SP
czas: do 2godz.

poradnia Marta Grylewicz
Anna Kwaśniak

Listopad 2022

3.

Trudności rozwojowe, a szkolna rzeczywistość – praca
z dzieckiem z zespołem Aspergera

• diagnoza/charakterystyka dzieci z ZA,
• trudności współwystępujące,
• strategie terapeutyczne wspomagające rozwój 

komunikacji,
• funkcjonowanie w szkole,
• systemy motywacyjne: kontrakty dla uczniów

z ZA, 

adresaci: nauczyciele
czas: 1,5 godz.

poradnia Karina Pawłowska
Kamila Janiak Styczeń 2023

4.

Jak rozwijać twórcze myślenie ucznia?

• wpływ szkoły/nauczycieli na rozwijanie 
kreatywności uczniów,

•  czynniki blokujące kreatywność,
• tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

twórczej aktywności,

adresaci: nauczyciele klas I-III SP
czas: do 2 godz.

poradnia
Anna Kwaśniak

Katarzyna Janusz
Jadwiga Sapak

26.10.2022
godz. 16:00

5. Mój sposób na nudę podczas zajęć

• rozwiązywanie problemów dydaktycznych
i wychowawczych,

poradnia Agnieszka Nowak Grudzień 2022



• propozycje przygotowania gier i zabaw,
• sposoby motywowania i wspierania ucznia,

adresaci: nauczyciele kl. I-IV SP, nauczyciele 
prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
czas: 1 godz.

6.

Jesteś w stresie, przyjdź w dresie!

• porażka to nie koniec świata,
• „złość piękności szkodzi”– właściwe zarządzanie i 

mądre przeżywanie złości,
• odreagowanie stresu (relaksacja, elementy jogi, 

metody Weroniki Sherborne),
• zwiększanie odporności na stres – śmiech to 

zdrowie.

adresaci:  nauczyciele
czas: 3 spotkania po 2godz. 

poradnia

Katarzyna Janusz
Anna Kwaśniak

zgłoszenia
przyjmujemy
telefonicznie

do 31.10.2022

7.

Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów 
szkolnych

• integrowanie środowiska pedagogów
i psychologów szkolnych, 

• wymiana doświadczeń zawodowych, dyskutowanie 
o trudnych sprawach
w bezpiecznym środowisku (uczenie się
od siebie nawzajem),

• zapewnienie higieny psychicznej (nabranie 
dystansu do siebie, do swojej pracy
i do problemów zawodowych w atmosferze 
bezpieczeństwa), 

• odreagowanie w bezpiecznych warunkach stresu 
związanego z pomaganiem, który jest najczęstszą 
przyczyną wypalenia zawodowego,

adresaci:  psycholodzy i pedagodzy szkolni
czas: 4 spotkania (listopad, styczeń, marzec, 
kwiecień) po 2 godz. 

poradnia Katarzyna Janusz
Anna Kwaśniak

zgłoszenia
przyjmujemy
telefonicznie

do 31.10.2022
(w sytuacji
zdalnego
nauczania
możliwe
wsparcie
on-line) 

8. 

Sieć współpracy i samokształcenia                             dla
pedagogów rozpoczynających pracę

• rozpoznanie potrzeb szkoleniowych uczestników 
sieci,

• ustalenie działań i zasad współpracy,
• wymiana doświadczeń, dobrych praktyk,
• podnoszenie jakości własnej pracy,
• integracja i rozwijanie współpracy,

adresaci: pedagodzy (głównie rozpoczynający
pracę, młodzi stażem),
czas: 4 spotkania,

poradnia Aneta Kowal zgłoszenie tel.
do 31.10.2022

9.
Kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół
i placówek

przedszkole/
szkoła

Aneta Kowal
Anna Kwaśniak

do uzgodnienia



• pomoc w diagnozowaniu potrzeb,
• pomoc w ustaleniu sposobów działania 

prowadzących do zaspokojenia potrzeb,
• wspieranie na etapie wdrażania (konsultacje),
• wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z 

realizacji zaplanowanych działań rozwojowych,

Marta Grylewicz

10.

Konsultacje dla nauczycieli, specjalistów szkolnych w 
sprawach dzieci i młodzieży diagnozowanych w 
poradni
(konieczna zgoda rodzica/prawnego opiekuna)

Telefoniczne
4312829 

on-line
poradnia

  wcześniejsze
umówienie się

pracownicy 
pedagogiczni

wtorek
 10:00-12:00

11.

Interwencja psychologiczno-pedagogiczna – działania
realizowane w sytuacji zaistniałego problemu
(na zgłoszenie  dyrektora szkoły lub specjalistów 
szkolnych)

• rozpoznanie konkretnego problemu, 
• udzielenie bieżącego wsparcia w zaistniałej sytuacji 

trudnej,
• zaproponowanie możliwych rozwiązań problemu,
• ustalenie z dyrektorem, pedagogiem/ psychologiem

szkolnym zakresu współpracy w celu rozwiązania 
problemu,

poradnia
szkoła

 on-line 

pracownicy 
pedagogiczni

według
potrzeb

12. Dyżur psychologa
Poradnia

wcześniejsze
umówienie się

Katarzyna Janusz
czwartek

13:00–15:00

13. Dyżur dyrektora poradnia Aneta Krajniak wtorek
11:00–12:00

14. Dyżur kierownika filii poradnia Aneta Kowal czwartek 
14:00–15:00


