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Oferta dla dzieci i młodzieży
DIAGNOZA
 psychologiczna
 pedagogiczna
 logopedyczna
 dzieci zdolnych
 integracji sensorycznej
TERAPIA







psychologiczna
pedagogiczna
logopedyczna
rodzin
socjoterapia
biofeedback

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferta dla rodziców/opiekunów prawnych
KONSULTACJE, PORADY, TERAPIA RODZIN
WARSZTATY I SZKOLENIA DLA RODZICÓW
 Moje dziecko poszło do szkoły, jak pracować
z dzieckiem i współpracować ze szkołą.
 Poczucie własnej wartości naszego dziecka,
budowanie, wzmacnianie.
 Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami,
szczególnie ze smutkiem, złością i gniewem.
 Dlaczego moje dziecko kłamie?
 O przyczynach i skutkach buntu.
 Żałoba w rodzinie, jak pomóc dziecku.
 O aktywności dziecka w sieci, w grach
komputerowych i w realnym świecie.
 Jak nawiązać i utrzymać kontakt z nastolatkiem,
on potrzebuje Ciebie.
 Wspieranie dziecka w osiągnięciu dojrzałości
szkolnej.
 Rozwijanie słownictwa i umiejętności czytania.
 O treningu koncentracji, uwagi i pamięci
dziecka.
 Zrozum swoje małe dziecko i bądź spokojny.
 Rozwód w rodzinie, zadbajmy o potrzeby
dziecka.

 Razem łatwiej (uczniowie 11-13 r.ż.) – rozpoznawanie zasobów własnych oraz zasobów innych
osób w grupie i rozwijanie ich, uczenie korzystania z
nich, budowanie wzajemnej życzliwości oraz
pokonywanie przez uczestników różnych przeszkód
w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji.
 Sztuka kontaktu (uczniowie 13-15 r.ż.) – rozwijanie
umiejętności współpracy, radzenia sobie ze stresem
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA RODZICÓW
i nawiązywania dobrych relacji.
 Moje nadpobudliwe dziecko - grupa
 Bezpieczna podróż (uczniowie 13-15 r.ż.) –
edukacyjno-wspierająca dla rodziców dzieci
rozwijanie własnych możliwości i poczucia własnej
z nadpobudliwością (w tym z ADHD).
wartości oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji

Szkoła dla rodziców - rozwijanie umiejętności
trudnych.
wychowawczych - grupa dla rodziców.
 Przystań (uczniowie 13-15 r.ż.) z fobią społeczną

Oferta dla placówek oświatowych
WSPIERANIE SZKÓŁ, KONSULTACJE, PORADY DLA
NAUCZYCIELI
 Diagnoza 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 dzieckiem (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
BEZPOŚREDNIE
WSPOMAGANIE
ROZWOJU
SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
Wspomaganie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu
działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły
w zakresie zgodnym z potrzebami placówki.

