OFERTA WSPOMAGANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
(ROK SZKOLNY 2018-2019)
Nr
zajęć
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Temat warsztatu
Wspomaganie
rozwoju
społecznego

Cel
Dostarczenie podstawowych
wiadomości nt. komunikacji
interpersonalnej, kształtowanie
umiejętności właściwej komunikacji,
rozwijanie umiejętności aktywnego
słuchania; elementy zachowań
asertywnych, wyrażanie i nazywanie
uczuć i emocji.

Wspomaganie
rozwoju
emocjonalnego
dziecka w wieku
przedszkolnym

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
– kształtowanie umiejętności
rozpoznawania i wyrażania uczuć w
konstruktywny sposób, rozwijanie
własnej refleksji.

Wspomaganie w
rozwoju
adolescentów,
wspieranie okresu
dorastania

Rozwijanie umiejętności radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami w
okresie dorastania, odkrywanie
własnych zasobów.

Doradztwo
zawodowe

Przygotowanie młodzieży do
właściwego wyboru własnej drogi
zawodowej.

Oswoić maturę –
wspomaganie
młodzieży w
sytuacji stresu

Rozwijanie umiejętności radzenia
sobie ze stresem egzaminacyjnym
przed maturą.

Wstępna diagnoza
Wczesne wykrywanie
logopedyczna dzieci nieprawidłowości w rozwoju mowy.
w wieku
przedszkolnym

Prop.
miejsce
zajęć

Prowadzący

Uwagi i dodatkowe
informacje

Szkoła

D. Marcinkowska
M. Majewski

Realizowany zakres
tematyczny po
uzgodnieniu z
wychowawcą klasy.

A. Majewicz

Realizowany zakres
tematyczny po
uzgodnieniu z
wychowawcą klasy.

Czas trwania

Odbiorca

3 godz.

Uczniowie kl.
IV-VIII szkoły
podstawowej,
uczniowie
gimnazjum.

2 godz.

Dzieci w
wieku
przedszkol.

Przedszk.

2 godz.

Uczniowie
gimnazjum i
szkół
ponadgim.

Szkoła

4 godz.

Uczniowie
kl. III
gimnazjum,
liceum

Szkoła

J. Ziarnik

2 godz.

Uczniowie
klas
maturalnych

Szkoła

A. Majewicz

Przedszkola

Szkoła/
przedszkole

B. Wolska

A. Majewicz

Zajęcia w dużej sali bez
ławek

Badania przesiewowe.

7.

Terapia
pedagogiczna

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci
i młodzieży posiadających opinię
o zdiagnozowanej dysleksji
rozwojowej.

Grażyna
Nowakowska

Ucz. kl. IV
szk. podst.

1 raz
w tygodniu
1 godz.

Ucz. kl. V
szk. podst.
…………………
Ucz. kl. VI
szk. podst.

Emil Wiktorowski

Poradnia

Ucz. kl. VII,
VIII i
gimnazjum
(z elementami
treningu
twórczości)
8.

Punkt
konsultacyjny
pomocy
psychologicznopedagogicznej

Zainteresowani rodzice
z dziećmi lub
pełnoletni
uczniowie

wtorek, godz 1600
pierwsze spotkanie: 2.X.

środa, godz 1600
pierwsze spotkanie: 3.X.
…………………….. ………………………………
Emil Wiktorowski
środa, godz. 1700
pierwsze spotkanie: 3.X.

Danuta
Marcinkowska

Poradnia

czwartek, godz 1600
pierwsze spotkanie: 4.X.

pn. – M. Majewski
wt. – G. Nowakowska,
śr. – J. Ziarnik
czw. – D. Marcinkowska

1700-1800

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91
tel./fax 042 718 31 79
e-mail: poradnia@powiat.zgierz.pl
www.poradnia.powiat.zgierz.pl

