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OFERTA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ WE WŁODAWIE
skierowana do przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków
kultury, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji działających w obszarze powiatu
włodawskiego obowiązująca do 31 sierpnia 2019 roku.
Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie dotyczy bezpośredniej
możliwości wspierania dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli w poradni a także
realizowanie działań wspierających na terenie przedszkoli, szkół, placówek i instytucji.
w oparciu o przepisy prawa.
Oferta przeznaczona do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 jest dostosowana do
poszczególnych grup odbiorców, jest elastyczna na potrzeby tych grup - otwarta na nowe
propozycje i rozwiązania. Zagadnienia zawarte w ofercie pozwalają na realizację wszystkich
zadań statutowych poradni i zapewniają wysoką jakość usług. Zadania te oparte
są na kierunkach Polityki Oświatowej Państwa przewidzianych do realizacji w roku szkolnym
2018/2019 oraz zgłoszeniach dokonanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli a także
placówek i instytucji działających na terenie powiatu włodawskiego.

Zakres oferty:
1. Specjalistyczna diagnoza:
 dojrzałości szkolnej,
 trudności szkolnych,
 uzdolnień poznawczych,
 preferencji zawodowych- indywidualna i grupowa,
 zaburzeń rozwojowych,
 zaburzeń mowy,
 profilaktyczna – przesiewowe badanie słuchu i wzroku u dzieci od 6 roku
życia,
 psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna na potrzeby orzecznictwa
i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie poradni, domu
rodzinnego oraz placówek oświatowych,
 obserwacja funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania
i nauczania,
 wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży
objętych kształceniem specjalnym .
2. Terapia:
 psychologiczna i socjoterapia dla dzieci i młodzieży
z zaburzeniami
emocjonalnymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową,
 logopedyczna w tym m.in. indywidualne i grupowe zajęcia terapii
logopedycznej dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń mowy oraz grupowe
warsztaty logorytmiczne dla przedszkolaków,



indywidualne i grupowe zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój
poznawczy, percepcyjny i społeczny,
 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci
z rozpoznaną dysleksją
rozwojową,
 zaburzeń zachowania w tym m.in. ryzyka uzależnień,
 wsparcie udzielane rodzinie: porady i konsultacje, w tym w sytuacjach:
uzależnienia, przemocy, problemów edukacyjunych i wychowawczych,
zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń rozwojowych.
3. Zajęcia rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów:
 treningi twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży,
 warsztaty uczenia się i szybkiego zapamiętywania,
 zajęcia twórcze dla dzieci rozwijające kreatywność.
4. Mediacje rodzinne, szkolne i rówieśnicze.
5. Porady i konsultacje indywidualne w ramach bezpośredniej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielane uczniom, rodzicom i nauczycielom.
6. Specjalistyczne działania w trybie interwencyjnym wobec dzieci i młodzieży
(w sytuacjach autodestrukcyjnych oraz w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
innych osób).
7. Działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
w tym działania mające na celu przeciwdziałanie pojawieniu się ryzykownych
zachowań związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków
odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji
psychoaktywnych.
8. Działania z zakresu profilaktyki bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z nowoczesnych technologii w tym zasobów dostępnych w sieci Internet.
9. Działania z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży adresowane do dzieci, rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych.
10. Konferencja dotycząca edukacji włączającej (planowana wiosną 2019r.).
11. Działania z zakresu doradztwa zawodowego.
12. Sieć wsparcia:
 październik 2018r - na temat doradztwa zawodowego i kształcenia
zawodowego opartego o współpracę z pracodawcami,
 styczeń 2019 r – na temat zasad organizacji edukacji włączającej w szkołach
terenu powiatu włodawskiego,
 marzec 2019 – na temat kształcenia rozwijającego samodzielność, kreatywność
i innowacyjność uczniów.
13. Udział w miarę możliwości nauczycieli poradni w zespołach do spraw WSOFU
i IPET w szkołach i placówkach z terenu powiatu włodawskiego.
14. Inne formy wspierania działalności przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo –
wychowawczych, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji
w zakresie realizacji działań z zakresu diagnozy, terapii, profilaktyki, wychowywania
i psychoedukacji według zgłoszonych zapotrzebowani klientów oraz możliwości
kadrowych i merytorycznych pracowników poradni.
Z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, gdy zapotrzebowanie poszczególnych
szkół/placówek/instytucji na spotkania z uczniami, rodzicami, nauczycielami, będzie
przekraczać opisany powyżej zakres proponuje się indywidualny kontakt
z dyrektorem poradni minimum na 14 dni przed planowanym wydarzeniem w celu
określenia możliwości wykonania zadania.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

