OFERTA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
w MALBORKU
na rok szkolny 2020/2021

PORADNIA SWOJĄ OFERTĘ KIERUJE DO:
*dzieci od urodzenia do 3. roku życia, mieszkających na terenie powiatu malborskiego
oraz ich rodziców i prawnych opiekunów;
*dzieci i młodzieży, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie powiatu
malborskiego oraz ich rodziców i opiekunów prawnych;
*nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych powiatu malborskiego.

KONTAKT

rejestracja
tel./fax: 55 272 98 03
czynna: poniedziałek: 8.00 – 16.30
wtorek – czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00-15.00
sekretariat
tel.: 55 647 37 00
czynny: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
DANE TELEADRESOWE:
e-mail: pppmalbork@post.pl
str. internetowa: www.ppp.malbork.pl
adres: ul. Kotarbińskiego 32
82-200 Malbork

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY PPP:







przy zgłoszeniu konieczny jest PESEL dziecka;
usługi są bezpłatne i dobrowolne;
klient do 18. roku życia przychodzi rodzicem /prawnym opiekunem;
wszelkie spotkania umawiane są telefonicznie w rejestracji;
klient z orzeczonym stopieniem niepełnosprawności przy rejestracji okazuje dokument
potwierdzający niepełnosprawność /stopień niepełnosprawności (orzeczenie);
na pierwszą konsultację rodzic/ opiekun przychodzi sam - bez dziecka.

PORADNIA W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI OFERUJE:

DIAGNOZY:








wad wymowy;
gotowości szkolnej;
trudności szkolnych;
sytuacji uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
potencjału ucznia zdolnego;
oceny rozwoju psychomotorycznego małego dziecka i dzieci w wieku przedszkolnym;
zaburzeń zachowania.

KONSULTACJE, PORADY, TERAPIE/PSYCHOTERAPIE DLA DZIECI, UCZNIÓW
I ICH RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI, DOTYCZĄCE:










radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi;
zasad rozwijania umiejętności uczenia się;
radzenia siebie z trudnościami w rozwoju emocjonalnym i społecznym;
trudności w sferze seksualnej;
trudności w sferze komunikacyjnej i językowej;
pracy z dzieckiem / uczniem niepełnosprawnym lub przewlekle chorym;
rozwoju potencjału ucznia zdolnego;
doradztwa zawodowego;
sytuacji kryzysowych i traumatycznych (m.in.: uzależnień, przemocy, rozwodu, śmierci).

INNE:






mediacje rodzinne i rówieśnicze;
warsztaty terapeutyczne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli / wychowawców, rodziców;
udział w zespołach wychowawczych i w zespołach do spraw pomocy psychologiczno –
pedagogicznej
współpraca z wychowawcami klas w realizacji programu wychowawczego, profilaktycznego
grupy wsparcia:
1. pedagogów
2. psychologów
3. rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych

W związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego związanego
z epidemią COVID-19 wszystkie proponowane formy pracy
i współpracy z placówkami będą odbywały się zgodnie
z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ i GIS.

FORMY POMOCY NA TERENIE PPP

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY









* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – dla uczniów zajęcia indywidualne (z kl. I-VIII)
z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz nauce matematyki;
* Trening pamięci – zajęcia cykliczne (10 spotkań) w grupie 2-3 osób dla uczniów
z kl. IV-VIII;
* Poszukiwacze talentów – grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży;
* Trening Pewności Siebie – dla osób doświadczających dokuczania rówieśniczego;
* Chcę i mogę! – grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych z klas 0-III;
* Dam radę – indywidualne konsultacje (prowadzone programem „Dam radę”)
rozwijające poszczególne umiejętności;
* Jak się uczyć?- grupowe zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się dla uczniów klas
VI-VIII; wspomagające lepsze wykorzystanie potencjału dziecka;
* Grupa młodzieżowa dla uczniów kl. VII-VIII.
DLA RODZICÓW









* Super Rodzic – cykl 12 spotkań na temat budowania relacji z dzieckiem
i doskonalenie umiejętności wychowawczych;
* Asertywny Rodzic – dwa spotkania warsztatowe;
* Szkoła dla Rodziców - cykl 10 spotkań warsztatowych 2,5-godzinnych; zajęcia
na temat sposobu uczenia dzieci radzenia sobie z emocjami bez eskalacji konfliktów,
wzmacniania ich samooceny;
* Jestem z ciebie dumny – indywidualne konsultacje terapeutyczne w nurcie TSR oraz
programem „Jestem z ciebie dumny”;
* Nastolatek – warsztaty 2-godzinne dla rodziców młodzieży w wieku 13 – 17 lat na
temat wyznaczania granic, współpracowania z nastolatkiem przy pokonywaniu
problemów;
* Zaczarować lęk – jak radzić sobie z nieśmiałym dzieckiem – zajęcia w formie
warsztatów.


DLA NAUCZYCIELI

 * Wychowawca – lider w swojej klasie – szkolenie z zakresu integracji klasy, budowania







relacji z klasą (12 godzin zegarowych w trakcie dwóch dni);
* Asertywny nauczyciel – dwa spotkania;
* Jak rozmawiać z kłopotliwym rodzicem? – dwudniowy warsztat;
* Praca socjoterapeutyczna z uczniem – cykl spotkań podnoszących umiejętności
wychowawcze nauczyciela;
* Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka / ucznia – zajęcia
psychoedukacyjne dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Ujęcie problematyki z perspektywy niezaspokojonych potrzeb
psychicznych dziecka oraz rozumienia etapów rozwojowych.

PRZY PORADNI DZIAŁALNOŚĆ SWOJĄ REALIZUJĄ:

CENTRUM
WSPARCIA ROZWOJU DZIECI
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
- dla uczniów z niepełnosprawnością
(z
aktualnym
orzeczeniem
o
niepełnosprawności
lub
stopniu
niepełnosprawności
wydanym
przez
Powiatowy
Zespół
ds.
Orzekania
o
Niepełnosprawności),
ich
rodziców
i
nauczycieli;
- celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa
uczniów (niesłyszących, niedosłyszących,
niewidzących i niedowidzących; uczniów
z
niepełnosprawnością
intelektualną,
zaburzeniami procesów integracji sensorycznej)
poprzez: diagnozę i terapię, szkolenia, grupy
rozwojowe, porady, konsultacje, doradztwo
zawodowe

LOKALNE CENTRUM NAUCZANIA
KREATYWNEGO
- dla uczniów uzdolnionych, ich rodziców
i nauczycieli;
- działania obejmują diagnozę uzdolnień, pomoc
w identyfikacji ucznia zdolnego w szkole,
określanie form rozwoju dla ucznia uzdolnionego,
określanie ścieżki edukacyjno – zawodowej,
warsztaty i treningi rozwoju kompetencji
społecznych
i
osobistych,
współpracę
z ośrodkami i instytucjami, szkołami, uczelniami
wspierającymi działania na rzecz młodych
zdolnych

