Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Łańcucie

Zasady uczestnictwa w spotkaniach otwartych dla rodziców i opiekunów
1. Organizatorem spotkań dla rodziców jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Łańcucie.
2. Celem spotkań jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży.
3.

Spotkania otwarte przeznaczone są dla rodziców i opiekunów z powiatu łańcuckiego lub
dzieci/młodzieży uczących się w szkołach na terenie powiatu łańcuckiego.

4. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Rodzice i opiekunowie mogą uczestniczyć we
wszystkich spotkaniach lub dowolnie wybranych.
5. Zaplanowane są cztery spotkania:

a) JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI?

RODZICÓW.

13

grudnia

2018r.,

godz.

WSKAZÓWKI DLA
16.00.

–

17.30.

Prowadząca mgr Kornelia Ożóg – psycholog PPP w Łańcucie. Podczas spotkania
zostaną omówione czynniki wpływające na motywację dziecka do nauki, ze
szczególnym uwzględnieniem roli rodziców oraz środowiska domowego w procesie
edukacji dziecka. Prowadzący omówi typowe błędy, które popełniają rodzice usiłując
zmotywować swoje dziecko do nauki. Dzięki przekazaniu praktycznych wskazówek
rodzice dowiedzą się, jak powinni postępować, by zachęcić swoje dziecko do nauki
oraz w jaki sposób pomagać dziecku w odrabianiu zadań domowych.

b) JAK

WSPIERAĆ DZIECKO I ZACHĘCAĆ JE DO DALSZEGO

ROZWOJU

–

METODA

„JESTEM

Z

CIEBIE

DUMNY!”

W

PRAKTYCE.28 stycznia 2019 r., godz. 16.00. – 17.30. Prowadząca mgr Karolina
Szeliga – psycholog PPP oraz mgr Izabela Zańko – psycholog PPP w Łańcucie.
Metoda Jestem z Ciebie Dumny? Skierowana jest do rodziców, wychowawców i
opiekunów. W trakcie spotkania uczestniczy nauczą się jak można wspierać dzieci w
przezwyciężaniu ich problemów, koncentrując się na dziecięcych umiejętnościach, a
nie na dziecięcych problemach.
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c) CZY TO TYLKO MARZENIE? ROLA RODZICÓW W PLANOWANIU

.

KARIERY EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ DZIECKA 8 kwietnia 2019 r.,
godz. 16.00 – 17. 30. Prowadząca mgr Bernadetta Szal - pedagog, doradca zawodowy
PPP w Łańcucie. Podczas spotkania rodzice dowiedzą się jak pomóc dziecku
w wyborze szkoły i zawodu. Jak z dzieckiem rozmawiać o jego pasjach, marzeniach
i wyborach zawodowych?
d) KOMUNIKACJA DZIECKA Z AUTYZMEM.4 czerwca 2018r., godz. 16.00 –
17.30. Prowadzące mgr Elżbieta Socha – pedagog, neurologopeda, logopeda,
specjalista w pracy z dziećmi z autyzmem oraz mgr Anna Szmit – logopeda, pedagog,
surdologopeda PPP w Łańcucie. Podczas spotkania zostaną omówione zaburzenia
w zakresie rozwoju mowy oraz komunikacji u dzieci z autyzmem. Zdolności
mówienia są u nich zróżnicowane, niektóre dzieci nie mówią wogóle inne natomiast
bardzo dobrze posługują się językiem. Z reguły dzieci te nie dążą do komunikacji i
brakuje u nich mowy niewerbalnej.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest wcześniejsze zgłoszenie się telefonicznie 17 225
33 07 lub e-mail poradniapplancut@gmail.com
6. Zgłaszając się należy podać:
a) Imię i Nazwisko.
b) Aktualny nr telefonu kontaktowego.
c) Aktualny adres e-mail.
7. Liczba miejsc jest ograniczona, o kolejności decyduje data zgłoszenia.
8. W przypadku ewentualnej zmiany daty spotkania zainteresowane osoby zostaną
powiadomione.
9. Osoby zakwalifikowane na spotkania zobowiązane są do powiadomienia PPP o
ewentualnej rezygnacji z udziału ze spotkania.
10. Wszelkie informacje o spotkaniach dla rodziców i opiekunów będą udostępnione na
stronie internetowej www.ppplancut.pl

Zapraszamy

