Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi w roku szkolnym 2022/2023

Zajęcia prowadzone w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Tematyka

Adresat

Termin

Rodzice

Październik-grudzień

Szkoła podstawowa
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła podstawowa

Według zapotrzebowania
Według zapotrzebowania
Według zapotrzebowania
Według zapotrzebowania

Szkoła podstawowa

Według potrzeb

Rozpoznawanie i regulacja emocji

Dzieci w wieku
przedszkolnym

Październik – listopad 2022

Wpływ multimediów na rozwój dzieci – prelekcja

Rodzice dzieci
przedszkolnych

Styczeń – luty 2023

Do czego prowadzi uzależnienie
Co szkodzi zdrowiu

Uczniowie klas I-III
Szkoła podstawowa
Przedszkole

Cały rok
Według zapotrzebowania
Według zapotrzebowania

Kilka słów o uzależnieniach

Szkoła podstawowa

Szkoła dla rodziców
Do czego prowadzi uzależnienie
Co szkodzi zdrowiu
Tytoń i alkohol, dziękuję to nie dla mnie
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych
Agresja w życiu – jak sobie z nią radzić ? – zajęcia warsztatowe dla dzieci
z kl. IV -VI

Wczesna profilaktyka uzależnień – program „CUKIERKI”

Jak rozmawiać z dziećmi o substancjach uzależniających
Agresja w życiu – jak sobie z nią radzić?
Tak czy Nie – profilaktyka uzależnień
Jak rozpoznać, że mój uczeń jest uzależniony (uzależnienia od
substancji, uzależnienia behawioralne)
Rodzina z problemem alkoholowym

Osoba
Cieplucha
Popławska
Buczyńska
Buczyński
Cieplucha

Jabłońska
Kabacińska
Klepacz

Cały rok szkolny 2022-2023
wg zapotrzebowania placówki
Cały rok szkolny 2022-2023
wg zapotrzebowania placówki

Marciniak

Uczniowie klas IV – V
Uczniowie klas VI – VII

II półrocze
I – II półrocze

Pabijanek
Osiński

Nauczyciele klas VII–VIII

Październik 2022

Nauczyciele

Listopad 2022

Przedszkole

Sabicka
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OFERTA SPECJALISTÓW
Tematyka
Bezpieczne korzystanie z
technologii
informatycznej i mediów
społecznościowych
Gotowość szkolna
Praca z uczniem z
orzeczeniem
Jak rozpoznać, czy uczeń
sięga po narkotyki
Uczeń z problemami w
zachowaniu
Wykorzystanie metody
Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniu (BSFT)
Wykorzystanie
wiadomości zdobytych na
kursach i szkoleniach (np.
dotyczących rozwoju
dzieci)
Kim jest psycholog?
Jak dbać o zdrowie
psychiczne?
Rozwijanie motoryki i
koordynacji ruchowej
w oparciu o integracje
bilateralną (program
autorski A. Sochy)
Ocena dojrzałości szkolnej

Forma i rodzaj
zajęć
i liczba godzin

Odbiorca zajęć/szkolenia
(nauczyciel, rodzice, dzieci,
uczniowie)

Przedszkole/etap edukacyjny

Osoby

Zajęcia
profilaktyczne

Uczniowie

Szkoła podstawowa

Bronowicka

Konsultacje

Rodzice

Przedszkole

Szkolenie

Nauczyciele

Przedszkole, szkoła

Szkolenie

Nauczyciele

Szkoła podstawowa

Buczyńska

Buczyński
Konsultacje

Nauczyciele, rodzice

Szkoła podstawowa

Terapia
indywidualna

Dzieci, rodzice

Szkoła podstawowa
Cieplucha

Konsultacje,
porady
Zajęcia
psychoedukacyjne
Zajęcia
psychoedukacyjne

Rodzice, nauczyciele

Dzieci od urodzenia do ukończenia szkoły
podstawowej

Dzieci, uczniowie

Przedszkole
Szkoły klasy klas I-III

Uczniowie

Szkoły klasy IV-VIII

Zajęcia grupowe,

Dzieci przedszkolne oraz
uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej

Prelekcja dla

Rodzice dzieci uczęszczających

Czesnoić

Jesień – zima 2022/23
Jabłońska
Luty – marzec 2023
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Prowadzenie mediacji
rodzinnych
Wspomaganie
wychowawczej roli
rodziny, pomoc
psychologiczna pomoc
rodzinie kryzysie
Pomoc psychologiczna w
zakresie problemów:
wychowawczych,
emocjonalnych, trudności
w relacjach
Gotowość szkolna
Praca z uczniem z
orzeczeniem

Trudności w nauce
matematyki
Wychowanie dzieci do
bezpiecznego korzystania
z mediów cyfrowych
Wyrównywanie szans
uczniom z trudnościami w
nauce matematyki
Inna nauka tabliczki
mnożenia
Gry i zabawy
matematyczne.
Organizowanie pomocy
psychologicznopedagogicznej i
kształcenia specjalnego

rodziców
(2h w każdej
grupie).
Spotkania
indywidualne
Spotkania
indywidualne

do grup 6-latków
w przedszkolach.
Rodzice

Przedszkole, szkoła

Rodzice, dzieci

Przedszkole, szkoła
Kabacińska

Spotkania
indywidualne

Rodzice, uczniowie

Przedszkole, szkoła
klasy IV-VIII

Konsultacje
Szkolenia

Rodzice
Nauczyciele

Zajęcia
terapeutyczne

Dzieci z rodzicami

Szkoła podstawowa

Prelekcja

Rodzice

Przedszkole

Szkolenie

Nauczyciele

Szkoła podstawowa ŁSO

Szkolenie

Nauczyciele

Szkoła podstawowa ŁSO

Instruktaż

Rodzice, uczniowie

Szkoła podstawowa

Porady,
konsultacje,
szkolenie,
warsztaty

Nauczyciele, rodzice

Przedszkole, szkoła podstawowa

Przedszkole
Przedszkole, szkoła

Klepacz

Kuliberda

Łaska

3

Opracowanie IPET i
WOPFU
Awans zawodowy
nauczycieli
Gotowość szkolna
Problemy adaptacyjne u
dzieci
Osoba z
niepełnosprawnością
moim przyjacielem.
Ćwiczenia
grafomotoryczne jako
podstawa do nauki
pisania.
Ćwiczenia w analizowaniu
tekstów i czytaniu ze
zrozumieniem
Rozwiązywanie
problemów
wychowawczych w
środowisku szkolnym i
domowym
Rozwój kompetencji
psychospołecznych i
komunikacyjnych
(nieśmiałość, zaniżona
samoocena, lęk, konflikty
rodzinne)
Wsparcie rodzin w
wypełnianiu funkcji z
elementami terapii rodzin
Mediacje rodzinne

Porady,
konsultacje,
szkolenie
Porady,
konsultacje,
szkolenie
Konsultacje
Konsultacje
Zajęcia grupowe

Nauczyciele, rodzice

Placówki oświatowe

Nauczyciele

Przedszkole, szkoła podstawowa

Rodzice
Nauczyciel, rodzice, dzieci,
uczniowie

Przedszkole

Dzieci przedszkolne

Przedszkole, szkoła

Marciniak

Jesień – zima 2022
Niewiadomska

Zajęcia grupowe

Nauczyciele

Zima – wiosna 2022-2023

Zajęcia
korekcyjnokompensacyjne

Uczniowie

Szkoła podstawowa, starszy wiek szkolny

Porady i terapie

Rodzice, uczniowie

Szkoła podstawowa

Osiński
Porady i terapie

Rodzice, uczniowie

Szkoła podstawowa, starszy wiek szkolny

Porady i terapie

Rodzice, uczniowie

Szkoła podstawowa, starszy wiek szkolny

Mediacje

Rodzice, uczniowie, nauczyciele

Szkoła podstawowa
4

rówieśnicze, szkolne
Interwencja kryzysowa
Stymulowanie rozwoju
mowy u dzieci
Jak wspierać rozwój u
dzieci z afazją lub z jej
podejrzeniem
Terapia krótkoterminowa
Mutyzm wybiórczy –
rozpoznawanie dziecka z
MW i sposoby pracy
Wspieranie rozwoju
funkcji słuchowych dla
dzieci przedszkolnych –
program autorski
Logopedia nie jest
nudna…
Dziecko z rozpoznaną
afazją uczy się czytać i
pisać

Interwencja
Wykład/warsztat,
3h

Rodzice, uczniowie, nauczyciele

Szkoła podstawowa

Nauczyciele, rodzice

Żłobek, przedszkole
Pokorska

Wykład/warsztat,
3h

Rodzice

Żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa

Indywidualne
zajęcia
terapeutyczne

Dzieci

Szkoła podstawowa
klasy IV-VIII

Popławska

Szkolenie 3 h

Nauczyciele przedszkoli

Chętne przedszkola z naszego rejonu

Sabicka

Zajęcia
terapeutyczne

Dzieci

Przedszkole

Warsztaty

Dzieci, rodzice

Przedszkole, szkoła podstawowa

Zajęcia
terapeutyczne

Dzieci, rodzice

Przedszkole
I etap edukacyjny

Socha

Szafraniec
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Inne zajęcia grupowe realizowane w Poradni lub w placówkach
Tematyka
W głowie się nie mieści
Jak zaplanować drogę mojej dalszej kariery
zawodowej
Zajęcia z zakresu akceptacji inności (dot. dzieci
z Ukrainy)
Uzależnienie od Internetu
Cyberprzemoc
Szkoła dla rodziców
Wspieranie rozwoju funkcji słuchowych dla dzieci
przedszkolnych
„Bromba – ważenie, mierzenie”
„Alternatywna nauka ortografii”
Przezwyciężysz kryzys! – zapobieganie kryzysom
psychicznym
Wyhamuj agresję! – przeciwdziałanie przemocy
rówieśniczej
Przezwyciężysz kryzys! – zapobieganie kryzysom
psychicznym
Jak rozmawiać z rodzicami uczniów sprawiających
trudności wychowawcze?
Jak pomóc mojemu dziecku?
Profilaktyka wypalenia zawodowego
Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego
Nie bój się powiedzieć NIE obcemu
Dojrzałość szkolna dziecka
Porozumiewanie bez przemocy
Wypalenie zawodowe
Droga do szczęścia – zajęcia wspierające rozwój
emocjonalny dzieci

Adresat
Klasa I-III

Termin
10-12.2022 i 0305.2022

Osoba
Buczyńska, Czesnoić,
Klepacz

Uczniowie klas VII – VIII

Luty, marzec 2023

Uczniowie

Cały rok

Buczyński

Uczniowie
Uczniowie
Rodzice

Cały rok
Cały rok
I i II półrocze
Wiosna – lato
2022/23

Cieplucha, Popławska

Dzieci przedszkolne
Dzieci z opóźnionym rozwojem rozumowania
operacyjnego na konkretach
Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Kwiecień 2023

Uczniowie klas VII – VIII

I i II półrocze

Uczniowie klas VII – VIII

I i II półrocze

Uczniowie klas VII – VIII

I i II półrocze

Nauczyciele szkoły podstawowej

I i II półrocze

Uczniowie klas VII – VIII
Nauczyciele przedszkola i szkoły
Rodzice przedszkolaków nr 23 i 55
6-latki z przedszkola 23 i 55
Rodzice przedszkolaków nr 23 i 55
Nauczyciele z przedszkola 23 i 55
Nauczyciele z przedszkola 23 i 55

I i II półrocze
I i II półrocze
I półrocze
II półrocze
II półrocze
I półrocze
I półrocze

Uczniowie klas I-III

II półrocze

Marzec 2023

Jabłońska
Kuliberda

Osiński

Pabijanek
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Trening ortograficzny
Praca z dzieckiem z autyzmem

Uczniowie klas IV-V
Nauczyciele przedszkola nr 174

Ochrona zdrowia psychicznego

Nauczyciele szkoły podstawowej nr 90

Zagrożenia wynikające z korzystania z sieci
Od ćwiczenia do myślenia
Rozwijanie motoryki i koordynacji ruchowej w
oparciu o integrację bilateralną
Aby nie trafić do logopedy…
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z głębokimi
zaburzeniami mowy.
Moje emocje - czy wiem, co czuję?
Lubię siebie, lubię ciebie – rzecz o akceptacji i
poczuciu własnej wartości.
Jak bezpiecznie korzystać z sieci?
Zdrowie psychiczne nauczycieli – „Jak się palić, żeby
się nie spalić”
Jak wspierać dzieci w regulowaniu emocji?

I i II półrocze

Pabijanek

12.10.2022 godz.
17.00-18.30

Sabicka

Rodzice uczniów szkoły podstawowej nr 90
Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne

Jesień – zima 2022/23

Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne

Jesień – zima 2022/23

Przedszkola
Rodzice
Przedszkolaki z przedszkola nr 236
Uczniowie szkoły podstawowej nr 67 (klasy do
uzgodnienia)
Uczniowie szkoły podstawowej nr 67 (klasy do
uzgodnienia)

Do ustalenia
z placówką
Styczeń 2023 r. –
rozpoczęcie
Styczeń 2023 – maj
2023

Socha

Szafraniec

Marzec 2023
Kwiecień 2023

Przedszkolaki z przedszkola nr 236

Listopad 2022

Przedszkolaki z przedszkola nr 236

Październik 2022

Szymczak
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