
Oferta Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie  
na rok szkolny 2016/2017 

 

Rodzice: 
 

1. Pomoc indywidualna 

 diagnoza, orzecznictwo dla ich dzieci, 

 porady, konsultacje (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne – rejestracja telefoniczna 
lub osobista), 

 mediacje (rodzic-dziecko, rodzic- rodzic, rodzic-nauczyciel), rejestracja  telefoniczna. lub oso-
bista, 

 interwencja kryzysowa (zdarzenia losowe lub traumatyczne, według zgłoszeń), 

 konsultacje dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, zagrożo-
nych uzależnieniem (rejestracja telef. lub osobista) 

 
2. Pomoc grupowa 

 szkoła dla rodziców – warsztaty, 10 spotkań po 3 godz. (nabór telefoniczny lub osobisty, ter-
min i godz. będą podane po zamknięciu naboru), 

 szkoła dla rodziców gimnazjalistów – około 10 spotkań po 2 godz. (nabór telefoniczny lub oso-
bisty, o rozpoczęciu grupa zostanie poinformowana po zamknięciu naboru), 

 grupa wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i ADHD- cykl 5  spo-
tkań (nabór tel. lub osobisty, o rozpoczęciu grupa zostanie poinformowana po zamknięciu na-
boru), 

 pogadanki – wg potrzeb szkół i placówek. 
 

Nauczyciele: 
 

1. Pomoc indywidualna 

 porady, konsultacje, 

 doradztwo w zakresie pracy z uczniem ze SPE (rejestracja telefoniczna lub osobista), 

 obserwacja dzieci w szkole lub placówce (zwłaszcza przedszkola, klasy 0 – zgodnie 
z umówionym terminem), 

 współpraca w rozpoznawaniu u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu 
się w klasach 1-3 (pomoc w diagnostyce, badania przesiewowe w niektórych szkołach), 

2. Pomoc grupowa (wg zgłoszeń, umówionych terminów) 

 udział w radach pedagogicznych szkoleniowych, zespołach samokształceniowych.   

 Grupa Balinta - grupa wsparcia poznawczego i emocjonalnego dla nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów, psychologów, doskonalenie relacji z trudnymi uczniami, radzenie sobie z trudno-
ściami zawodowymi (nabór tel. lub osobisty, rozpoczęcie po zamknięciu naboru, zaintereso-
wani zostaną poinformowani), 

 wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów udzielającym pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 

 działalność informacyjna (strona internetowa, konferencje, ulotki, itp.). 

 sieci współpracy i samokształcenia: 
„Sieć szkolnych specjalistów” 
„Praca z uczniem zdolnym metodami twórczego myślenia”. 

 


