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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KRZYŻU WLKP. OFERUJE:















diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży,
diagnozę pedagogiczną dzieci i młodzieży,
diagnozę logopedyczną dzieci i młodzieży,
terapię psychologiczną dzieci i młodzieży,
terapię pedagogiczna dzieci i młodzieży,
terapię logopedyczna dzieci i młodzieży,
konsultacje/porady dla nauczycieli,
konsultacje/porady dla rodziców,
konsultacje/porady dla pedagogów szkolnych,
konsultacje/porady dla psychologów szkolnych,
konsultacje/porady dla szkolnych doradców zawodowych,
konsultacje/porady dla logopedów pracujących szkołach,
organizowanie grup wsparcia dla rodziców,
organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
pedagogów szklonych,
 organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
szkolnych doradców zawodowych,
 inne w miarę potrzeb.
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole:
Grupowe formy pracy z uczniami:
Tematyka

Czas trwania zajęć

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?

1 godz.

Moje zainteresowania
(
zapobieganie ryzykownym zrachowaniom)

1 godz.

Mój zawód

1 godz.

Czy nauka i wiedza są mi potrzebne?
Motywowanie uczniów do osiągania
optymalnych wyników w nauce

1 godz.

Prowadząca
psycholog
Emilia Bartkowiak
pedagog
Alicja Spychała
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak

Grupowe formy pracy z nauczycielami:
Tematyka

Czas trwania zajęć

Nauczyciel a pandemia, jak nadal być
autorytetem dla ucznia?

1 godz.

Budowanie zespołu klasowego

1 godz.

Prowadząca
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak
pedagog, logopeda
Joanna
Kochner-Borkowska

Grupowe formy pracy z rodzicami:
Tematyka

Czas trwania zajęć

Problemy okresu dorastania

1 godz.

Kariera zawodowa mojego dziecka

1 godz.

Jak pomóc dziecku rozpocząć naukę w klasie
I i IV?

1 godz.

Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy?

1 godz.

Nauka dziecka w pandemii- wspieranie
procesu dydaktycznego przez rodziców

1 godz.

Agresja u dzieci

1 godz.

Prowadząca
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak
pedagog
Alicja Spychała
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak
pedagog
Edyta
Poznaniak-Helak
psycholog
Emilia Bartkowiak
pedagog
Alicja Spychała

Powyższe formy są realizowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w związku
z
ograniczeniami spowodowanymi zagrożeniem epidemicznym oraz wytycznymi Ministra
Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

