
Informacja od pedagoga szkolnego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie zaprasza
  uczniów  oraz  rodziców na zajęcia i warsztaty.

Zajęcia dla uczniów:

1. „POLUBIĆ NAUKĘ” - zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, którzy chcą poznać i zastosować nowoczesne
techniki i sposoby efektywnego uczenia się w domu. Zajęcia są prowadzone w małych grupach,
trwają przez jeden miesiąc (cztery spotkania w godzinach popołudniowych trwające 90 minut). –
Zajęcia dla uczniów klas 5 – 7.
Kontakt: p. E. Zielińska  - 17 74 83 800

2. „POKONUJĘ BARIERY”-  PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI NIEŚMIAŁYCH

Program dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej; chłopcy i dziewczęta (bez orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności intelektualnej). Program jest skonstruowany głównie z myślą o dzieciach
nieśmiałych, które z racji nadmiernej wrażliwości emocjonalnej mają skłonność do
intensywniejszego przeżywania świata, któremu towarzyszy też swoisty sposób „interpretacji”
określonych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych.  Zajęcia w grupach do 10 osób.
Kontakt: p. E. Lorenz – 17 74 83 800/   17 74 83 808

3. PROGRAM TERAPEUTYCZNY -  Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci

     Grupa I: dla dzieci z klas V-VII szkoły podstawowej; chłopcy i dziewczęta (bez orzeczeń o stopniu
     niepełnosprawności intelektualnej)
     Grupa II: dla dzieci z klas VII, VIII SP i gimnazjum.

     Jeśli będą zgłoszenia istnieje możliwość utworzenia grupy dla uczniów kl. 1 – 3.
     Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób.
     Program dla dzieci, które borykają się z problemami emocjonalnymi, są impulsywne, mają kłopoty
     w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych, popadają w konflikty.
     Kontakt: p. M. Ciwińska -  17 74 83 800/ 17 74 83 806

4. TECHNIKI UCZENIA SIĘ .
Zajęcia dla uczniów z nadpobudliwością i zaburzoną koncentracją uwagi (w pierwszej kolejności
dzieci z ADHD). Trzy grupy wiekowe: kl. 1-3,  kl. 4-6 oraz klasy starsze.
Kontakt: p. K. Orkisz - 17 748 38 00

Warsztaty dla rodziców:

1. „Warsztatach dla dobrych rodziców” –  „Szkoła dla rodziców”
Warsztaty są przeznaczone dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci (z przedszkoli i szkół
podstawowych) z terenu Miasta Rzeszowa. Skierowane są do rodziców dzieci z zaburzeniami
zachowania i zachowaniami agresywnymi.



Warsztaty będą obejmować tematykę: dzieci z objawami hiperaktywności, dziecięcymi
wybuchami złości czy prezentującymi zachowania opozycyjno – buntownicze z uwzględnieniem
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zajęcia organizowane będą w dwóch grupach:
Warsztaty dla dobrych rodziców - dla rodziców uczniów klas młodszych
Szkoła dla rodziców  - rodzice uczniów klas starszych.
Kontakt: p. A. Maj – Łakomska  17 74 83 800, 17 74 83 801 lub 17 74 83 811.

Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego lub bezpośrednio w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie oraz na stronie internetowej - http://ppp2.rzeszow.pl

http://ppp2.rzeszow.pl/

