ZESPÓŁ PORADNI
wydaje opinie, m.in. w sprawie:

PROFILAKTYKA I TERAPIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 dysleksji,

dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii



Specjaliści z Poradni prowadzą działania .
w zakresie:
kryzysu wieku dojrzewania



problemów emocjonalnych młodzieży



trudności w relacjach z innymi

 objęcia



wydarzeń traumatycznych

 dostosowania



Diagnozują dzieci i młodzież pod kątem
trudności dydaktycznych, wychowawczych i emocjonalnych.





Obejmują indywidualną terapią psychologiczno-pedagogiczną dzieci i uczniów.

 zindywidualizowanej
 odroczenia

ścieżki kształcenia

rozpoczęcia spełniania przez dziec-

ko obowiązku szkolnego
ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
wymagań edukacyjnych do indy-

widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 objęcia

dziecka

pomocą

psychologiczno-

pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.



Prowadzą zajęcia z wykorzystaniem Integracji Sensorycznej



Organizują terapeutyczne zajęcia grupowe
w ramach programów:



Socjoterapii, „Bajkoterapii”, „Zajęcia rozwijaące kluczowe kompetencje społeczne”, „Ferie z Poradnią”, „Wakacje z Poradnią”.



Prowadzą zajęcia o charakterze terapeutycznym - „Spotkania z rodziną”.



kształcenia specjalnego,



wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

Organizują zajęcia warsztatowe dla
uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu umiejętności
interpersonalnych i radzenia
sobie ze
stresem oraz profilaktyki uzależnień.



zajęć rewalidacyjno-wychowawczych



indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego



Oferta ZPPP zawiera działania
diagnostyczne, terapeutyczne,
profilaktyczne, konsultacyjne, doradcze,
szkoleniowe
dla dzieci, młodzieży, rodziców
oraz nauczycieli

ZESPÓŁ PORADNI
orzeka, m.in. w sprawie:



indywidualnego nauczania

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Świdnicy:
Poradnia w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14,
tel. 74 6622720, 516 156 440
Poradnia w Świebodzicach, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 9,
tel. 74 6622740, 516 156 780
Poradnia w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 16,
tel. 74 6622760, 74 8550739
www. poradnia.swidnica.pl
e-mail: sekretariat@poradnia.swidnica.pl

OFERTA DLA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI

DORADCY ZAWODOWI



Zespół doradców zawodowych na terenie
Poradni, szkół i placówek powiatu świdnickiego:



Diagnozuje indywidualne predyspozycje
zawodowe uczniów,



Organizuje spotkania szkoleniowe dla
szkolnych
doradców
zawodowych
w ramach sieci współpracy i samokształcenia.



Udziela porad i konsultacji uczniom,
rodzicom, nauczycielom.



Prowadzi warsztaty zawodoznawcze dla
dzieci przedszkolnych, uczniów ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych



Organizuje dla uczniów wycieczki zawodoznawcze do Centr um Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy.





Uczestniczy w Giełdach edukacyjnych
promujących szkolnictwo ponadpodstawowe i wyższe.
Organizuje w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery indywidualne konsultacje
zawodoznawcze,
warsztaty
z udziałem zaproszonych gości.

Specjaliści z Zespołu Poradni:


Prowadzą dla rodziców warsztaty,
prelekcje, m.in. na temat pr ofilaktyki
uzależnień, wypełniania roli rodziców,
motywowania
uczniów
do
nauki,
przygotowania dzieci do I klasy, form
i metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami
zachowania.



Umożliwiają rodzicom uczestnictwo
w „Szkole dla Rodziców i Wychowawców”.



W ramach cyklicznych „Spotkań z Poradnią” prowadzą warsztaty, szkolenia dla
nauczycieli, psychologów, pedagogów
z przedszkoli i szkół z terenu powiatu .



Współorganizują przedsięwzięcia w ramach Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.



Promują wartości rodzinne i czytelnicze
m.in..
poprzez
współorganizowanie
i uczestnictwo w „Święcie Rodziny” czy
Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska
czyta dzieciom”

DZIAŁANIA LOGOPEDÓW

Zajmujemy się:






Diagnozą logopedyczną
Terapią indywidualną i gr upową
Logopedycznymi badaniami przesiewowymi pr owadzonymi na ter enie pr zedszkoli, szkół i placówek
Prowadzeniem przesiewowych badań słuchu multimedialnym pr ogr amem
„Słyszę,” wśród dzieci z przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.

Udzielamy:

indywidualnych konsultacji, porad dla
rodziców i nauczycieli po badaniach
i przesiewowych na terenie przedszkoli,
szkół, placówek i Poradni.
Uczestniczymy:

w zebraniach z rodzicami,
na terenie przedszkoli, szkół i placówek

w szkoleniach nauczycieli w ramach rad
pedagogicznych, m.in. na temat:
„Znaczenia terapii logopedycznej w zapobieganiu trudnościom szkolnym.”
„Sposobów rozwijania mowy dziecka w wieku
przedszkolnym.”

