PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1
40-837 Katowice, ul. Rataja 14, tel./fax: (32) 254-23-12
e-mail: ppp1katowice@onet.pl
www.ppp1katowice.pl,
czynna: poniedziałek – piątek w godzinach: 800 – 1800

OFERTA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
OFERTA DIAGNOSTYCZNA
DIAGNOZY, BADANIA PRZESIEWOWE
Diagnoza dzieci w ramach wczesnego wspomagania. Opiniowanie w sprawie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
Diagnoza gotowości szkolnej. Opiniowanie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego.
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci poniżej 7 roku życia – ocena rozwoju
dziecka. Opiniowanie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w przedszkolu lub placówce.
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (ryzyko dysleksji rozwojowej i dysleksja rozwojowa).
Opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych dla
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz w sprawie objęcia dziecka
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce.
Opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających programu
nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, przyjęcia ucznia
do oddziału przysposabiającego do pracy oraz w sprawie objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.
Diagnoza uczniów z zaburzeniami w zachowaniu. Opiniowanie w sprawie objęcia
dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole lub placówce. Orzekanie
kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej
niedostosowaniem społecznym.

Diagnoza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Opiniowanie w sprawie
dostosowania wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności szkolnych w stosunku
do uczniów z deficytami rozwojowymi uniemożliwiający sprostanie wymaganiom
szkolnym. Orzekanie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie.
Diagnoza i orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego z powodu stanu zdrowia
uniemożliwionego lub znacznie utrudnionego uczęszczanie do szkoły.
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów zdolnych. Opiniowanie w sprawie
udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
Diagnoza predyspozycji zawodowych.
Diagnoza logopedyczna - ocena rozwoju mowy.
Badania przesiewowe:






Dziecięce liczenie,
Badania Skalą Ryzyka Dysleksji dzieci 6 letnich,
Badania Skala Ryzyka Dysleksji dla uczniów w klasach II szkoły podstawowej.
Przesiewowe badania mowy na terenie szkół (uczniowie klas pierwszych).
Badania przesiewowe słuchu na terenie przedszkoli (dzieci 6-letnie).

Oferta dotycząca:
 udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
 realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie
nauczycieli
w
rozwiązywaniu
problemów
dydaktycznych
i wychowawczych,
 organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM.
Oferta skierowana do dzieci.
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci
(od 2 r. ż do rozpoczęcia nauki w szkole)
prowadzone Metodą Dobrego Startu.
Trening kompetencji społecznych dla
dzieci w wieku przedszkolnym.

I. Liguzińska-Wołowiec, T. Limańska,
A. Donat, B. Wilk
I. Liguzińska-Wołowiec

WARSZTATY
Warsztaty realizowane na terenie przedszkoli – wg potrzeb placówek (prowadzą
opiekunowie poszczególnych placówek):
 Poznajemy bezpieczne zasady.
 Co to znaczy być życzliwym? - bajka o ciepłym i puchatym.
 Poznajemy uczucia.
 Mój przyjaciel Necio - warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci.
 Raz, dwa, trzy – zdrowe przedszkolaki to my!
 Czym jest tolerancja?
 Zgodna współpraca w grupie.
 Kim chce zostać? - poznajemy zawody.

Oferta skierowana do rodziców.
PRELEKCJE, WARSZTATY:








W świecie leworęczności.
Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?”.
„Zrozumieć świat mojego dziecka”
Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Metodą Dobrego Startu.
Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości .
Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole. Gotowość szkolna.
Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym.











Samodzielny przedszkolak, zaradny uczeń, niezależny dorosły.
Sposób na niejadka – dzieci przedszkolne.
Co zamiast komputera i tabletu? Zabawy rozwijające dla najmłodszych.
Wychowanie, to wyzwanie.
Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania.
Jak wspomagać koncentracje dziecka w wieku przedszkolnym?.
Jak wspomóc proces adaptacji dzieci do przedszkola?
Jak wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym?
Wczesne wykrycie objawów wskazujących na możliwość występowania
specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu - badania przesiewowe Skalą
Ryzyka Dysleksji.

KONSULTACJE I
I PRZEDSZKOLI.

PORADY DLA RODZICÓW

NA TERENIE

PORADNI

Oferta skierowana do nauczycieli, specjalistów.
Spotkania z psychologami i pedagogami przedszkolnymi z rejonu działania poradni –
DYŻURY KONSULTACYJNE.
Konsultacje i porady dla rodziców na terenie poradni i przedszkoli.
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI:
 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (opinie i orzeczenia).
 Budowanie skutecznej współpracy nauczyciel – rodzic.
 Jak pomóc dziecku leworęcznemu?
 Jak stworzyć spójny system oddziaływań wychowawczych wspólny dla
środowiska domowego i przedszkolnego?
 Wczesne wykrycie objawów wskazujących na możliwość występowania
specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu - badania przesiewowe Skalą
Ryzyka Dysleksji.
 Jak wspierać rozwój emocjonalno -społeczny dziecka w wieku przedszkolnym?
GRUPY WSPARCIA Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli
Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice.
I KATOWICKI ZESPOŁU DOSKONALENIA LOGOPEDÓW działającego
przy PPP nr 1 (koordynatorki mgr Izabela Liguzińska-Wołowiec PPP 1
oraz mgr Anna Broma SPPP)
Udział w Radach Pedagogicznych oraz posiedzeniach zespołów wychowawczych
i zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania.

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ.
Oferta skierowana do uczniów.
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych
(klasy IV-VIII )
Indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów szkół podstawowych.

M. Szklarz,
J. Śledziewski
P. Matyszczak
A. Stanusz,
A. Tompolska
J. Śledziewski

Grupowe zajęcia terapii pedagogicznej, a także zajęcia korekcyjnokompensacyjne:
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I.
 Klub przyjaciół Bratka - zajęcia dla uczniów klas III szkoły
podstawowej z trudnościami w nauce pisania i czytania

A. Donat
M.
Piekarczyk

 Matematyka na wesoło – zajęcia dla uczniów klas III szkoły
podstawowej z trudnościami w nauce matematyki
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z grupy ryzyka
i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się klasy IV-V.

Indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej oraz indywidualne zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne.

A. Donat,
M.
Piekarczyk
K. Respondek
– Brol,
B. Witkowska

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

 Jak się uczyć, żeby się nauczyć?- czyli zajęcia rozwijające
umiejętności uczenia się dla uczniów klas V-VI.

M.
Piekarczyk

 „Szkoła Pamięci”- trening zapamiętywania i myślenia - zajęcia
dla uczniów, wspierające proces zapamiętywania oraz K. Respondek
koncentracji uwagi.
– Brol
 „Klub Młodego Geniusza” – zajęcia mające na celu rozwijanie
kreatywnego myślenia, o charakterze cyklicznym (10 spotkań)
dla stałej grupy uczniów z klas IV – VI, wyłonionych przez
nauczycieli.

K. Respondek
– Brol

WARSZTATY
Warsztaty realizowane na terenie szkół, według potrzeb placówek (prowadzą
opiekunowie poszczególnych szkół). Proponowane tematy:
 Współpraca się opłaca – warsztaty dotyczące integracji zespołu klasowego.
 Zalety w każdym z nas – rozpoznawanie swoich mocnych stron, budowanie
pozytywnej samooceny.
 Bądź przyjacielem i miej przyjaciela - budowanie pozytywnych relacji
rówieśniczych.
 Inny nie znaczy gorszy, czyli rzecz o tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.
 W kręgu emocji - rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie ze złością
(klasy I-III).
 Język, gesty, słowa – jak się porozumiewamy. (kl. I-III)
 W jakim stopniu reklama manipuluje naszymi wyborami. Rozpoznawanie
i ochrona. (kl. IV-VIII).
 Asertywność, czyli sztuka bycia sobą. (kl. V-VIII).
 Jak radzić sobie z agresją?
 Jak ujarzmić swoją złość?
 Konflikt? Co dalej?
 Dlaczego kalendarz się nie rozciąga - warsztat organizacji i planowania własnej
aktywności oraz zarządzania czasem.
 W pułapce nowoczesnych technologii - warsztaty dotyczące cyberprzemocy oraz
ryzyka uzależnienia od komputera i Internetu.
 Dopalacze zniewalacze - profilaktyka w zakresie używania substancji
psychoaktywnych. (VI-VII)
 Zdrowo, czyli jak? Warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia.
 Jak się uczyć, żeby się nauczyć? - skuteczne metody uczenia się.
 Skoncentruj się, rusz głową!
 Umiejętność słuchania i rozmawiania czyli „jak komunikować się z innymi”
 Jestem wierny swoim zasadom – jak powiedzieć „nie” w sytuacjach trudnych.
 Wpływ emocji na podejmowanie decyzji.
 Czy potrzebuje dyscypliny? Dyscyplina wewnętrzna i zewnętrzna.
 „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”
 Przygnębienie i apatia- sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. (kl. IVVIII)
 Zachowania autoagresywne. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.
 Role społeczne - wzmacnianie więzi rodzinnych.
 Motywacja i jej wpływ na realizowanie celów.
 Bezpieczne korzystanie z Internetu oraz portali internetowych.
 Efekt Domina – rozwijanie empatii i otwartości na innych.
 Stawiam na zdrowie! - warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia.

Oferta skierowana do rodziców.
PRELEKCJE/WARSZTATY (formuła zajęć ustalana po konsultacji) proponowane
tematy:
 Tabletowe dzieci- jak współczesne technologie wpływają na rozwój intelektualny
i społeczny dzieci.
 Kij czy marchewka? – o roli kary i nagrody w wychowaniu dzieci.
 „Helikopter parents”, czyli jak nie wpaść w pułapkę nadmiernej opiekuńczości.
 Wspieranie rozwoju dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
 Jak zmotywować dziecko do nauki szkolnej?
 Moje dziecko ma problemy z koncentracją uwagi – jak mu pomóc?
 Zachowania ryzykowne nastolatków jak zapobiegać, jak pomagać.
 Depresja u uczniów – symptomy i pomoc.
 Zagrożenia związane z korzystaniem z urządzeń multimedialnych.
KONSULTACJE i PORADY dla rodziców:
 po przeprowadzonej diagnozie dziecka,
 dotyczące problemów wychowawczych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
 dotyczące trudności w nauce u dzieci i młodzieży.

Oferta skierowana do nauczycieli, specjalistów.
Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkół.
Udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych
psychologiczno- pedagogicznej.

i zespołów ds. pomocy

Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania.
PRELEKCJE/WARSZTATY (formuła zajęć ustalana po konsultacji) proponowana
tematyka:










Motywowanie uczniów do nauki.
Uczeń z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).
Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i w domu.
Rozwój społeczny ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.
Mój uczeń jest nastolatkiem. Co mnie czeka?
Uczeń z problemami emocjonalnymi.
Jak rozmawiać z rodzicami o trudnościach ich dzieci?
Dziecko – uczeń w sytuacji rozwodu rodziców.
Problemy uczniowskie wymagające interwencji sądów.

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEGO I ORIENTACJI ZAWODOWEJ
Oferta skierowana do uczniów.
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
Indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Poradnictwo w sytuacjach kryzysowych (myśli samobójcze, samookaleczenia, problemy
psychiczne).
Doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
WARSZTATY
Warsztaty dla uczniów realizowane na terenie szkół, według potrzeb placówek
(prowadzą opiekunowie poszczególnych szkół). Proponowane tematy:

















Zajęcia integracyjne (kl. I)
Budowanie zespołu, doskonalenie współpracy,
Radzenie sobie z kryzysami okresu dojrzewania.
Motywowanie do nauki,
Normy i zasady obowiązujące w szkole.
Treningi kreatywności
Co jest ważne w życiu – zajęcia o wartościach.
Plany i cele życiowe.
Warsztaty zawodoznawcze w gimnazjum i kl 8: co dalej po gimnazjum/szkole
podstawowej.
Warsztaty zawodoznawcze w kl VII: budowanie kariery życiowej.
Warsztaty zawodoznawcze w klasach maturalnych: dorosłość i co dalej?
Style uczenia się.
Nie taki stres straszny, jak go malują - skuteczne sposoby radzenia sobie
ze stresem.
Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?
Twórczy umysł.
Ślepy zaułek uzależnienia- nikotyna, alkohol – profilaktyka uzależnień
(klasy V-VIII)

Oferta skierowana do rodziców.
Konsultacje i porady dla rodziców:
 po przeprowadzonej diagnozie dziecka,
 dotyczące problemów wychowawczych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
 dotyczące trudności w nauce u dzieci i młodzieży.

Prelekcje, warsztaty dla rodziców:
 Zrozumieć świat nastolatka,
 Jak pomóc dziecku wybrać szkołę,
 Matura i co dalej?

Oferta skierowana do nauczycieli, specjalistów.
Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkół.
Udział w Radach Pedagogicznych oraz posiedzeniach zespołów wychowawczych
i do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania.
PRELEKCJE/WARSZTATY tematyka ustalana po konsultacji z opiekunami działu.
Przykładowy temat „Dostosowanie wymagań dla uczniów z opiniami
i orzeczeniami”.

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ
Oferta skierowana do dzieci i uczniów.
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
Indywidualna terapia logopedyczna.
Grupowa terapia logopedyczna w ramach Metody Dobrego Startu.
Terapia dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy oraz jąkających się.

Oferta skierowana do rodziców.
Konsultacje i porady dla rodziców:
 po przeprowadzonych badaniach mowy,
 odnośnie wskazań do pracy z dzieckiem stymulujących rozwój mowy i percepcję
słuchową,
 po przeprowadzonych badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
Prelekcje, warsztaty dla rodziców
odnośnie wskazań do pracy z dzieckiem
stymulujących rozwój mowy i percepcję słuchową.

Oferta skierowana do nauczycieli, specjalistów.
Porady, konsultacje po badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
Przygotowanie wskazania do pracy z dzieckiem.

Zapraszamy również do udziału w:
 Dniu Otwartym Poradni (16 listopad 2019 r. sobota)
 III edycji Międzyszkolnego Konkursu ”Mistrz Inteligencji” (marzec/kwiecień
2020)

