Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Kwidzynie filia w Prabutach

OFERTA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Poradnia czynna w godzinach:

poniedziałek ------wtorek ------------środa---------------czwartek-----------piątek ---------------

730 – 1700
730 – 1500
800 – 1500
730 – 1530
730 – 1630

Sekretariat czynny w godzinach:
poniedziałek ------- 730 – 1500
wtorek ------------- 730 – 1500
środa---------------- 800 – 1500
czwartek------------ 730 – 1530
piątek --------------- 730 – 1500
Porady i konsultacje (bez zapisów):
Wtorek i środa ------- 1200 – 1300 – PSYCHOLODZY
PEDAGODZY, LOGOPEDA – po uzgodnieniu telefonicznym

Terminy spotkań
Sieci pedagogów i psychologów szkolnych
Kwidzyńskiej sieci doradców zawodowych
Spotkania sieci będą się odbywały w trzech grupach – tematyka
spotkań i skład grup będą podawane na bieżąco
-

Wrzesień - Październik 2021r.
1. Oferta PPP na rok szkolny 2021/2022
Spotkanie organizacyjne. Oferta PPP. Sprawy bieżące.
Terminy:
28 września (wtorek) 2021r.- godz.8.30 - 10.00
30 września 2021r. (czwartek) 2021r.- godz. 11.00 -12.30
godz. 13.00 -14.30
7 października 2021r. (czwartek) 2021r. - godz. 11.00 – 12.30
13.00 – 14.30
2. Spotkanie dla początkujących specjalistów: pedagogów, psychologów,
doradców zawodowych

-

-

-

-

Termin: (21 października 2021r.)
Październik - Listopad 2021r
Dziecko Zespołem Aspergera (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) –
psycholog PPP - A. Maślanka
Listopad 2021r
Dziecko w depresji – psycholog A. Piątkowska
Możliwości medyczne a pomoc dziecku w depresji – psychiatra dziecięcy –
Katarzyna Józepczuk (wtorek godz.15.30)
Grudzień 2021r
Osiągaj cele w stylu Kaizen – strategicznie o rozwoju osobistym,
zawodowym, mentalnym. (K. Zagórowicz)
Termin: początek grudnia 2021r.
Styczeń 2022

1.Praca z trudnym rodzicem
Termin: I połowa stycznia 2022r.
2.Jak motywować uczniów do nauki (szczególnie kl. IV – VIII SP)
Termin: II połowa stycznia 2022r.

1. Diagnoza przyczyn trudności w nauce i trudności wychowawczych
dzieci i młodzieży.
2. Diagnoza Autyzmu i Zespołu Aspergera.
3. Diagnoza logopedyczna.
4. Diagnoza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i orzekanie
o potrzebie zmiany formy kształcenia.
5. Diagnoza możliwości intelektualnych i predyspozycji zawodowych.
6. Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej.
7. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się.
8. Wybiórcze badania psychologiczno–pedagogiczno–logopedyczne dzieci
w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
9. Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne – indywidualne i
grupowe dla dzieci i młodzieży.
10. Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.
Konsultacje mogą odbywać się na terenie placówek, mogą obejmować
pomoc w bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz pomoc w
opracowywaniu programów edukacyjnych dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi.
11. Wizyty w szkołach – spotkania z radą pedagogiczną, uczniami,
rodzicami.
12. Realizowanie cyklicznych programów wspomagających dzieci i
młodzież na terenie poradni lub w placówkach.
13. Spotkania edukacyjno–informacyjne dla rad pedagogicznych na
terenie poradni lub w terenie.
14. Warsztaty i prelekcje dla uczniów i rodziców w terenie.
15. Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli dotyczące terapii mowy.
16. Interwencje kryzysowe wg zgłoszeń i zdarzeń.
17. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w udzielaniu i
organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
18. Doradztwo zawodowe w ramach Powiatowego Ośrodka Kariery.
19. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach Lokalnego Centrum
Nauczania Kreatywnego.

82-550 Prabuty ul. Reymonta 1
e-mail: prabuty@pppkwidzyn.pl

Oferta ogólna

tel./fax 55-278-21-16
www. pppkwidzyn.pl

Spotkania otwarte na terenie poradni PPP filia Prabuty

•
•
•
•

Dysleksja rozwojowa – czym jest? Jak pracować z dzieckiem? – październik
2021 r
Problemy w wieku adolescencji – grudzień 2021 r
Jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły – luty 2022 r
Jak pomóc dziecku doskonalić czytanie ze zrozumieniem - kwiecień 2022 r

Marzec 2022r
Współpraca specjalistów z pracownikami socjalnymi oraz pracownikami
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (przedstawiciele MOPS i PCPR)
Termin: marzec 2022r.
Kwiecień 2022r
1. Spotkanie w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie i/lub
w Przedszkolu Gama
Termin: początek kwietnia 2022r.
2. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Kwidzyńskiego na rok
szkolny
2022/2023przedstawiciele
Starostwa.
3.
Spotkanie
z
przedstawicielem
Cechu
Rzemiosł
Różnych
Termin: koniec kwietnia 2022r.
Czerwiec 2022r
Podsumowanie
spotkań
SIECI
w
roku
szkolnym
2021/2022
Termin: początek czerwca 2022r.

O dokładnych terminach i godzinach spotkań będziemy Państwa informować.

Zajęcia grupowe na terenie poradni/szkoły
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 października 2021r
do 31 maja 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
•
Terapia psychologiczna grupowa dla dzieci z niskim
poczuciem własnej wartości, trudną sytuacją rodzinną,
trudnościami w relacjach.
•
„Mogę wszystko” – grupa terapeutyczna dla dzieci 5.6letnich na terenie Przedszkola „Miś Uszatek".
•
„Magiczna ortografia” – terapia grupowa na terenie
szkoły podstawowej z klas V.
•
Terapia logopedyczna grupowa.

Spotkania otwarte na terenie poradni PPP Kwidzyn
•
•
•
•

•
•
•
•

Na terenie poradni prowadzone są także terapie indywidualne –
psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Jak skutecznie zintegrować zespół klasowy - 18.10.21. godz.- 18.30
(nauczyciele)
Dziecko z mutyzmem- 25.10.21r. - godz.18.30
Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży- 15.11.21r. godz.18.30
Wszystko co mogę zrobić, żeby moje dziecko sprawnie nauczyło się
czytać i pisać’- dla rodziców dzieci przedszkolnych – 17.01.22r.godz.18.30
Moje dziecko wybiera szkołę ponadpodstawową-7.02.22r.-godz.18.30
Rozwijanie percepcji słuchowej i słownictwa u dzieci 5-6-7-letnich; Jak
nauczyć dziecko liter? – 14.03.22r.-godz.18.30
Jak pomóc dziecku, które ma problemy z czytaniem i pisaniem –
25.04.22r- godz.18.30
Jak rozmawiać z nastolatkiem – 16.05.22r-godz.18.30

Spotkania edukacyjno–informacyjne
dla rad pedagogicznych:

•
•
•
•
•
•
•

Wady wymowy.
Ryzyko dysleksji a dysleksja rozwojowa.
Dysleksja, dyskalkulia- specyficzne trudności w nauce.
Interpretacja opinii i orzeczeń PP-P.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach.
Zaburzenia psychiczne u młodzieży.

Warsztaty i prelekcje dla rodziców:

Warsztaty i prelekcje dla uczniów:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizacja programów i przedsięwzięć wspólnie z PPP Kwidzyn
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Jak rozwijać mowę dziecka.
Przyczyny trudności w nauce.
Próg szkolny.
Motywowanie dzieci do nauki.
Wpływ percepcji wzrokowej i słuchowej na naukę pisania i czytania.
Jak skutecznie zdobywać wiedzę.
Zdrowy rodzic=zdrowe dziecko/Wpływ środowiska rodzinnego na zdrowie
psychiczne dzieci i młodzieży.
Wpływ mediów na dzieci i młodzież.

Warsztaty dla dzieci z dysleksją w ramach Tygodnia Świadomości
Dysleksji.
Zdrowy styl życia.
Profilaktyka uzależnień.
Jak uczyć się skutecznie.
Próg szkolny.
Jak skutecznie zdobywać wiedzę.
Prelekcje i warsztaty w zależności od zapotrzebowania placówek.
Zadania w ramach Programu wsparcia dla szkół po okresie nauki zdalnej
w czasie pandemii.

•
•
•
•
•
•

Poradnia objazdowa – pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy w
szkole do dyspozycji uczniów, nauczycieli, rodziców - tematyka i zakres do
uzgodnienia wg zapotrzebowania.
Redukcja zachowań niepożądanych – pomoc
nauczycielom i rodzicom w
modyfikowaniu zachowań ich dzieci/uczniów.
Program
„Interwencja
profilaktyczna
w
szkole”
dotyczy
uczniów
eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi – dla rad pedagogicznych.
Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli „Rozwijanie percepcji słuchowej i
słownictwa (Jak nauczyć dziecko liter?”)
Projekt „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”.
Projekt „Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie – niezbędnik absolwentów szkół
ponadpodstawowych powiatu kwidzyńskiego”.
Targi edukacyjne i Targi pracy.
Powiatowy Ośrodek Kariery.
Projekt
„Podniesienie
jakości
szkolnictwa
zawodowego
w
powiecie
kwidzyńskim-większa zdawalność uczniów”.
Sieć pedagogów i psychologów szkolnych.
Sieć doradców zawodowych.
Sieć logopedów.

