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DYREKTORZY
SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W REJONIE DZIAŁANIA PORADNI
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piekoszowie przedstawia ofertę różnych form współpracy
oferowanych przez Poradnię podopiecznym placówkom w roku szkolnym 2019/2020.

FORMY POMOCY INDYWIDUALNEJ
LP

1.

FORMA POMOCY

Diagnoza:


psychologiczna



pedagogiczna



logopedyczna



integracji sensorycznej

CELE



ADRESACI

Określanie mocnych stron w rozwoju ucznia oraz przyczyn jego Uczniowie i rodzice
trudności edukacyjnych, emocjonalnych lub wychowawczych.

2.

Terapia:






Pedagogiczna -



Usuwanie przyczyn i następstw ogólnych bądź specyficznych Uczniowie i rodzice

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

trudności w nauce.

Psychologiczna - systematyczne spotkania 

Wspólne

z dzieckiem i konsultacje z rodzicami.

funkcjonowania dziecka w jego środowisku.

Terapia rodzin - wykorzystanie systemowego 

Poszukiwanie

podejścia do problemu; wspólne spotkania

i

z dzieckiem i członkami jego rodziny.

i złożone przyczyny.

Logopedyczna



poszukiwanie

rozwiązań

przyczyn

wychowawczych,

mających

służących

trudności
często

poprawie Uczniowie i rodzice

emocjonalnych
szerszy

Uczniowie i rodzice

kontekst

Poprawa komunikacji językowej w aspekcie

Uczniowie i rodzice

społecznym i indywidualnym, lepsze funkcjonowanie dziecka
w szkole, zapobieganie trudnościom w nauce i problemom
emocjonalnym.


Treningi EEG – Biofeedback



Uzyskiwanie lepszych efektów w uczeniu się, poprzez Uczniowie i rodzice
stymulację procesów intelektualnych.



Terapia Integracji Sensorycznej



Poprawa funkcjonowania dziecka w domu i w szkole, poprzez Uczniowie i rodzice
stymulację procesów integracji sensorycznej.

3.

Doradztwo



Kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru Uczniowie,
kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery szkolnej nauczyciele
i zawodowej.

rodzice,



Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia,

zawodu

i

planowaniu

kariery

zawodowej

oraz udzielanie informacji i porad w tym zakresie.


Udzielanie

indywidualnych

porad

uczniom

i

rodzicom

w zakresie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

4.

Interwencja w środowisku ucznia



Rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych ucznia.

Uczniowie,



Wspieranie w sytuacjach kryzysowych, (np. zagrożenia

nauczyciele

rodzice,

uzależnieniem, klęski żywiołowe, kataklizmy itp.).


Zapewnienie współpracy osób i instytucji pomagających
uczniowi w sytuacjach kryzysowych.

5.

Konsultacje



Dotyczą trudności szkolnych oraz problemów wychowawczych, Uczniowie,
emocjonalnych i adaptacyjnych.

nauczyciele

rodzice,

