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OFERTA WSPÓŁPRACY
dot. prowadzenia zajęć przez pracowników
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu
w roku szkolnym 2017/2018
1. Proponujemy zajęcia realizowane na terenie poradni:
 Sieć współpracy dla szkolnych specjalistów,
I spotkanie dot. zmian w przepisach prawa oświatowego i zasad współpracy
w dniu 24.10.2017r. o godz.9.00
 tematyka kolejnych spotkań zostanie zaproponowana na pierwszym
spotkaniu; organizatorzy: pedagog Joanna Lelonek, psycholog Agnieszka
Wawer – Sajko,
 Szkolenie dla nauczycieli – uczeń z Zespołem Aspergera
prowadzenie: psycholog Jakub Praciak,
 Konsultacje dla zespołów nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych
i specjalistów dotyczące organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w sprawie konkretnych dzieci/uczniów:
1. Praca z uczniem z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera - prowadzenie
psycholog Jakub Praciak,
2. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem,
niepełnosprawnościami sprzężonymi i uczniem z chorobą przewlekłą–
prowadzenie pedagog Joanna Bukowska-Golak,
3. Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji językowej- prowadzenie
logopeda Barbara Bilkiewicz- Seń,
4. Praca z uczniem z słabosłyszącym – prowadzenie logopeda Barbara
Bilkiewicz- Seń,
5. Praca z uczniem z słabowidzącym- prowadzenie Joanna Lelonek,
6. Praca z uczniem z głęboką dysleksją lub mieszanymi zaburzeniami uczenia
się- prowadzenie psycholog Marta Nakonieczna;
 Prelekcja Powiedzieć inaczej nt. alternatywnych i wspomagających metod
komunikacji - praktyczne omówienie wybranych metod w zależności od
rodzaju niepełnosprawności dziecka,

oferta skierowana do przedszkolnych i szkolnych specjalistów,
prowadzenie: pedagog Joanna Bukowska – Golak,
 Prelekcja dla logopedów nt. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla
dziecka z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej, prowadzenie
logopeda Barbara Bilkiewicz- Seń,
Konsultacje odbywają się w miarę zgłaszanych potrzeb.

2. Dla Rodziców – realizacja zajęć na terenie szkół:
 prelekcja nt. Elementy rozwoju społeczno-emocjonalnego istotne dla
funkcjonowania dziecka w szkole, dla rodziców uczniów klas I szkoły
podstawowej,
prowadzenie: pedagog Grażyna Trybała,
 prelekcja np. Edukacyjna rola zabawy, dla rodziców uczniów klas I-III szkoły
podstawowej,
prowadzenie: psycholog Agnieszka Wawer – Sajko,
 prelekcja nt. Budowanie prawidłowych relacji dorosły-dziecko, (w oparciu o
Program Profilaktyczny Szkoła dla Rodziców i Wychowawców) dla rodziców
uczniów klas IV-V szkoły podstawowej,
prowadzenie: pedagog Joanna Lelonek,
 prelekcja nt. Rola zajęć rozwijających zainteresowania w uczeniu planowania
własnego czasu, dla rodziców uczniów klas IV szkoły podstawowej,
prowadzenie: pedagog Joanna Lelonek,
 prelekcja nt. Zrozumieć nastolatka- wpływ współczesnych technologii na
rozwój osobowości i budowanie relacji z innymi, dla rodziców uczniów klas VIVII szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum,
prowadzenie: psycholog Agnieszka Wawer – Sajko,
 konsultacje dla rodziców uczniów klas VII szkoły podstawowej i klas III
gimnazjum nt. Wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej ,
prowadzenie: psycholog Urszula Gamrot – Ciemny,
 Dyżury konsultacyjne dla rodziców na terenie szkoły – udzielanie pomocy
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
3. Dla Rodziców – realizacja zajęć na terenie Poradni
 Konsultacje dla rodziców dzieci przewlekle chorych prowadzenie: pedagog
Joanna Bukowska – Golak, psycholog Urszula Gamrot - Ciemny,

4. Dla Uczniów – realizacja zajęć na terenie szkół
 ,,Patrzę, słucham, tworzę” – warsztaty z wykorzystaniem metody Edukacja Przez
Ruch Doroty Dziamskiej (wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia
i terapii) – dla klas II szkoły podstawowej, za zgodą rodziców,
z udziałem wychowawcy klasy, 2 godziny lekcyjne,

prowadzenie: pedagog Joanna Bukowska – Golak,
 „Razem lepiej”, program profilaktyczny dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej
- profilaktyka agresji i przemocy w szkołach,
realizacja cyklu 3 spotkań z klasą w pierwszym semestrze,
prowadzenie: psycholog Agnieszka Wawer- Sajko i pedagog Joanna Lelonek,
 ,,Myślę – nie, mówię – nie”, dwugodzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IVV szkół podstawowych,
prowadzenie: pedagog Joanna Lelonek,
 „Uczymy się ortografii w zabawny sposób” dwugodzinne zajęcia warsztatowe dla
uczniów klas V szkół podstawowych (realizacja w środy),
prowadzenie: pedagog Iwona Adamiec,
 ,,W zgodzie z sobą”, cykl zajęć psychoedukacyjnych (3 spotkania) dla uczniów
klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum nt. Kształtowanie
umiejętności ważnych w budowaniu poczucia własnej wartości i rozwijaniu
pozytywnych relacji (skuteczne porozumiewanie się, samoświadomość, radzenie
sobie z emocjami),
prowadzenie: psycholog Agnieszka Wawer- Sajko,
 konsultacje dla uczniów kl. VII szkoły podstawowej i III gimnazjum , możliwe również
w godzinach popołudniowych, w terminie ustalonym ze szkołą dot. planowania
kształcenia i kariery zawodowej,
prowadzenie: psycholog, doradca zawodowy Urszula Gamrot – Ciemny,
5. Dla uczniów- realizacja na terenie Poradni
 Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne –
wspierającą rozwój psychoruchowy dziecka, dla dzieci i uczniów:
I grupa dla 6-7latków
II grupa dla 7-8 latkow
prowadzenie: pedagog Joanna Bukowska – Golak,
rekrutacja – spośród dzieci przebadanych w Poradni, decyduje kolejność
zgłoszeń, zajęcia cykliczne.
Termin realizacji wybranej formy zajęć
do uzgodnienia po wpłynięciu pisemnego zapotrzebowania
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Strona internetowa poradni: www.pppopole.pl
Prosimy o zapoznanie z ofertą współpracy Radę Pedagogiczną oraz Rodziców

Dziękując za dotychczasową współpracę
zapraszamy do korzystania z oferty Poradni

