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Oferta dla szkół i przedszkoli
WSPIERANIE SZKÓŁ, KONSULTACJE, PORADY DLA NAUCZYCIELI
 Konsultacje dotyczące potrzeb zespołu klasowego
 Pomoc nauczycielowi w mediacjach z rodzicami
 Pomoc w opracowaniu planu zajęć indywidualnych dla dzieci zdolnych
 Doradztwo i konsultacje w sprawie opracowania metod pracy z uczniem (np. z ADHD, mutyzmem
wybiórczym, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami integracji sensorycznej, dysfazją, zespołem
Aspergera, itp.).
 Pomoc nauczycielowi w rozwiązywaniu konfliktów w klasie z zastosowaniem mediacji tzw. „mediacji
rówieśniczych”
 Porady i konsultacje – jak pracować z dzieckiem, któremu jest trudno w roli ucznia.
SZKOLENIA, WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Wykłady, szkolenia warsztatowe zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami szkół.
Szczegóły na stronie www.spwrit.pl w zakładce Aktualności
SIECI WSPÓŁPRACY i DOSKONALENIA dla nauczycieli
BEZPOŚREDNIE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
Wspomaganie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły
w zakresie zgodnym z potrzebami placówki.
ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE, PROGRAMY, ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
Nasze działania obejmują diagnozę potrzeb rozwojowych i wychowawczych uczniów i zespołów
klasowych oraz pomoc w określeniu kierunków i metod dalszej pracy. Warto na spotkanie diagnozujące
przeznaczyć ok. 2-4 godzin dydaktycznych. W oparciu o wyniki diagnozy zaproponujemy Państwu dalsze
kierunki pracy. W pierwszej kolejności realizowane są zgłoszenia, których celem jest wspieranie
nauczycieli i placówek w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Pracownicy naszej poradni prowadzą również
zajęcia profilaktyczne.
Przykładowa tematyka zajęć:
 rozwijanie postawy twórczej
 radzenie sobie ze stresem (m.in. egzaminacyjnym)
 uczucia i konstruktywne sposoby radzenia sobie z nimi
 komunikacja interpersonalna
 tolerancja – modyfikacja stereotypów i uprzedzeń
 samoakceptacja i poczucie własnej wartości
 edukacja psychoseksualna i profilaktyka zachowań ryzykownych
Pracownicy Poradni opracowują różne programy profilaktyczne oraz projektują cykle zajęć dostosowane
do potrzeb grupy. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie inte rnetowej.
Zapotrzebowanie na zajęcia z klasami prosimy przesyłać mailem: spwrit@op.pl (ewentualnie faxem) za
pomocą formularza zgłoszenia klasy pobranego ze strony www.spwrit.pl, w zakładce OFERTA. Dla ułatwienia
zamieszczamy formularz na odwrocie tej strony. Szczegółowe informacje ustalimy telefonicznie lub mailowo.

INTERWENCJA KRYZYSOWA
 Spotkania w poradni lub w placówce; wsparcie w zorganizowaniu pomocy lub interwencji w sytuacji
śmierci lub innych tragicznych zdarzeń losowych,
 Wsparcie, doradztwo dla nauczycieli bezpośrednio kontaktujących się z ofiarami zdarzeń losowych.
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formularz zgłoszenia klasy na zajęcia warsztatowe/psychoedukacyjne
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Odpowiedzi wychowawcy i pedagoga szkolnego pomogą nam
zaplanować zajęcia w taki sposób, aby najlepiej odpowiadały one na Państwa zapotrzebowanie.

L.p. data
1.

Nazwa, numer, adres
szkoły

2.

Numery telefonów
kontaktowych

3.

Klasa

4.

Proponowana tematyka
lub grupa zagadnień

5.

Prosimy o opisanie
aktualnej sytuacji w
grupie

6.

Jakich efektów
oczekujecie Państwo po
zakończeniu zajęć/cyklu
zajęć

7.

Czy były już
podejmowane jakieś
działania w tej sprawie?
Jeśli tak, to przez kogo,
jakie (prosimy o krótki
opis działań i ich
efektów)

8.

Dodatkowe informacje

Nasze reguły współpracy poradni ze szkołą na stronie www.spwrit.pl w zakładce Dla Nauczycieli.
W przypadku potrzeby dodatkowych ustaleń prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Podpis dyrektora szkoły

Prosimy o przekazanie nam formularza osobiście, za pośrednictwem poczty lub e -mailem (skan lub plik w formacie
tekstowym). Plik tekstowy oraz pdf do pobrania na www.spwrit.pl, w zakładce OFERTA.

Wszystkie nasze działania prowadzimy nieodpłatne

