Dla przedszkoli
-badania diagnostyczne psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne (określenie
możliwości intelektualnych, deficytów,
nieprawidłowości rozwojowych, ich przyczyn i
możliwości stymulowania)

-badania przesiewowe słuchu komputerowym
programem „Platforma zmysłów”
- terapia logopedyczna wad i zaburzeń mowy
-zajęcia terapeutyczne dla dzieci
z trudnościami w nauce, w tym dla dzieci
dyslektycznych

-badania przesiewowe mowy

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla
dzieci z trudnościami w nauce

-badania przesiewowe słuchu komputerowym
programem „Platforma zmysłów”

- terapia psychologiczna

-terapia logopedyczna wad i zaburzeń mowy
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
-terapia dzieci z trudnościami emocjonalnymi

- terapia rodzinna

„Komunikacja rodzic – dziecko”
„Rola rodziców w wychowaniu i edukacji”
Zajęcia dla rodziców uczniów gimnazjum

„Komunikacja rodzic- dziecko”

„Jak motywować dziecko do nauki”

„Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka
w wieku przedszkolnym”

„Radzenie sobie z problemami wieku
dorastania”

„Gotowość szkolna”

„Zajęcia adaptacyjne dla rodziców, którzy po
raz pierwszy posyłają dziecko do przedszkola”

Dla szkół podstawowych,
gimnazjów
i ponadgimnazjalnych
-badania diagnostyczne psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne (określenie
możliwości intelektualnych, deficytów,
nieprawidłowości rozwojowych, ich przyczyn i
możliwości stymulowania)

Zajęcia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych :
„Radzenie sobie ze stresem maturalnym”
„Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z
emocjami”
Spotkania z nauczycielami
w formie warsztatów
„Stres a wypalenie zawodowe”

Zajęcia dla rodziców uczniów kl. I - III

Zajęcia dla rodziców ( na terenie przedszkoli)

„Jak budować poczucie własnej wartości
dziecka”

„Rozwiązywanie konfliktów”

Zajęcia dla rodziców uczniów
ponadgimnazjalnych
„Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie ze
stresem maturalnym”
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych
„ Jak rozpoznawać i konstruktywnie wyrażać
uczucia”
Zajęcia dla uczniów gimnazjum
„Jak rozpoznawać i konstruktywnie wyrażać
uczucia”

„Współpraca z rodzicami”
„Współpraca w zespole”
„ Organizowanie i prowadzenie sieci
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
wychowawców, grup wychowawczych i
specjalistów, którzy w zorganizowany sposób
współpracują ze sobą w celu doskonalenia
swojej pracy, w szczególności poprzez
wymianę doświadczeń „
Na pisemny wniosek dyrektora przedszkola,
szkoły lub placówki lub rodzica dziecka
niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia
niepełnosprawnego Poradnia może podjąć
współpracę w określeniu niezbędnych do nauki
warunków, sprzętu specjalistycznego i
środków dydaktycznych, w tym
wykorzystujących technologie informacyjno –
komunikacyjne, odpowiednich ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego
ucznia niepełnosprawnego

OFERTA
Powiatowej Poradni
Psychologiczno –
Pedagogicznej

w Lidzbarku
Warmińskim
na rok szkolny
Zapotrzebowanie na określone formy

2017/2018

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Wierzbickiego 3A
11-100 Lidzbark Warmiński

prosimy składać do 23.10.2017 r.

www.poradniapsychologiczna.warmia.pl
Tel: 89-767-27-64

