PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W CHODZIEŻY
OFERTA ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2021/2022
NASZA PLACÓWKA OBEJMUJE POMOCĄ W FORMIE DIAGNOZY, TERAPII
I KONSULTACJI, UCZNIÓW, ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW A TAKŻE
NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK
Z TERENU POWIATU CHODZIESKIEGO.
W NASZEJ PORADNI SPOTKASZ PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, LOGOPEDÓW
I DORADCÓW ZAWODOWYCH. KORZYSTANIE Z NASZEJ POMOCY JEST
DOBROWOLNE, NIEODPŁATNE I NIE WYMAGA SKIEROWAŃ.
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022.
ABY SKORZYSTAĆ Z OFEROWANYCH DZIAŁAŃ NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z CO
NAJMNIEJ TRZYTYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.
ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SWOICH PROPOZYCJI, WYNIKAJĄCYCH Z
BIEŻĄCYCH POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ

PROPOZYCJE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW
REALIZOWANE W PORADNI
PRZEDSZKOLA
,,Gimnastyka buzi i języka’’-zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzicami (jedno spotkanie
60 min)
,,Mówimy i dobrze się bawimy’’-feryjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
,,Zanim będę uczniem’’- zajęcia grupowe usprawniające funkcje percepcyjne i motoryczne
dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole (cykl 10 spotkań nabór do końca czerwca 2022
roku)
,,Szkoła dla rodziców’’- trening umiejętności wychowawczych (cykl 10 spotkań- nabór do
końca października 2021).
„Chcę więcej wiedzieć i lepiej liczyć”- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci sześcioletnich,
(cykl 10 spotkań- nabór do końca października 2021).
„Przyjaciele Zippiego”- program promocji zdrowia psychicznego, zajęcia grupowe dla
dzieci w wieku od 5 do 7 lat (cykl spotkań).

SZKOŁY
,,Mówimy i dobrze się bawimy’’-feryjne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym.
„Trzy, dwa, jeden … gramy’’-feryjne zajęcia grupowe wykorzystujące gry planszowe i
zabawy edukacyjne do doskonalenia podstawowych umiejętności szkolnych- dla uczniów
klas II-III.
,,I główka pracuje’’- trening koncentracji uwagi i pamięci, zajęcia warsztatowe dla
uczniów klas IV (1 raz w tygodniu- nabór do końca października 2021 roku).
,,Szkoła dla rodziców’’- trening umiejętności wychowawczych dla rodziców (cykl 10
spotkań- nabór do końca października 2021).
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (cykl spotkań).

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI
· ,,Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w przedszkolu’’- zajęcia z nauczycielami
przedszkoli
· ,,Symptomy ryzyka dysleksji’’- zajęcia teoretyczne i praktyczne dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej

NA TERENIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
/po wcześniejszym uzgodnieniu/
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZGŁASZANIA WŁASNYCH
PROPOZYCJI, WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB PLACÓWKI.
,,Gimnastyka buzi i języka’’-zajęcia warsztatowe dla dzieci z rodzicami (jedno spotkanie60 min).
,,Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w domu?’’-(spotkanie z rodzicami).
,,Jak przez zabawę przygotować dziecko do nauki czytania i pisania?’’-zajęcia
instruktażowe dla rodziców dzieci 4-,5- letnich (dwa spotkania 60 min).
„W krainie zmysłów’’-zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowane
w wakacje 2022 (nabór do czerwca 2022).
,,Jak być dobrym zespołem klasowym’’- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II, III szkoły
podstawowej.
„Depresja i zachowania autodestrukcyjne”- zajęcia dla uczniów klas VII i VIII
,,Doskonalenie umiejętności społecznych’’- zajęcia grupowe dla uczniów klas V, VI, VII,
szkoły podstawowej.
,,Oswoić stres’’- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i szkół
ponadpodstawowych.
,,Zajęcia aktywizujące do świadomego wyboru zawodu’’- spotkania warsztatowe dla
uczniów szkół ponadpodstawowych, skupione na poznawaniu siebie w kontekście wyboru
drogi zawodowej.
„My, Wy, Oni”- zajęcia grupowe dla klas V-VII skupione na relacjach między ludźmi.
„Powrót do szkoły”- warsztaty reintegracyjne po powrocie zespołów klasowych ze
zdalnego nauczania dla uczniów klas V-VIII.
Udział w spotkaniach z rodzicami- tematyka zależna od zapotrzebowania szkoły/placówki

PROPONUJEMY TAKŻE PRZESIEWOWE BADANIA: WZROKU,
SŁUCHU I PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO.
O NABORZE NA POSZCZEGÓLNE FORMY CYKLICZNE, A TAKŻE O
AKTUALNYCH PROPOZYCJACH INFORMUJEMY NA NASZEJ
STRONIE INTERNETOWEJ: PORADNIACHODZIEZ.EDU.PL

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
UL. SKŁADOWA 5, 64-800 CHODZIEŻ
TEL./FAX +48 67 2812 531 TEL. KOM. +48 603 750 533
E-MAIL: SEKRETARIAT@PORADNIACHODZIEZ.EDU.PL
HTTP://PORADNIACHODZIEZ.EDU.PL/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

