Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie
prezentuje:

nowatorskie formy wspierania dzieci i młodzieży
03.06.2017 roku w godz. 9.00-13.00 zapraszamy
rodziców i opiekunów na możliwość konsultacji :












z psychologiem diagnostą
z pedagogiem specjalnym
ze specjalistą z zakresu terapii pedagogicznej
z logopedą i neurologopedą
z socjoterapeutą
z psychoterapeutą
z terapeutą behawioralnym
z terapeutą EEGBiofeedback
z doradcą zawodowym
z fizjoterapeutą i terapeutą Integracji Sensorycznej
z zakresu orzecznictwa i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Tego dnia nie obowiązuje rezerwacja, ani wcześniejsze umówienie się! Mieszkańcy miasta i okolic będą
mogli skorzystać z informacji i porad specjalistów pracujących na co dzień w PPP Nr 1 oraz poznać
specjalistyczne i nowoczesne formy pracy z dzieckiem.

Pracownicy Poradni odpowiedzą na pytania, wątpliwości, przedstawią możliwości
wsparcia w zgłaszanych problemach.
Przyjdź,
zobacz,
zapytaj!

CZEKAMY na Państwa w sobotę dnia 03.06.2017 r. w godz. 9.00-13.00 w

Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej Nr 1 ul. Turowskiego 3, 10- 685 Olsztyn
Telefon: 89 527-20-03

Oferta ukierunkowana obszarami tematycznymi dostępna również na stronie Poradni
www.poradnia.olsztyn.pl
Szczegółowy program dni otwartych:
Dnia 03.06.2017 roku w godz. 9.00-13.00 zapraszamy rodziców i opiekunów
na spotkania informacyjno – konsultacyjne:


























 z psychologiem diagnostą na temat:
doskonalenia umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców”),
bezpiecznego korzystania z Internetu,
problemów lękowych u dzieci i młodzieży,
wspierania dziecka w okresie przedszkolnym,
pomocy dziecku z trudnościami w nauce i koncentracji uwagi,
terapia tańcem – choreoterapia,

 z pedagogiem specjalnym i ze specjalistą z zakresu terapii pedagogicznej na temat:
tyflopedagogiki, surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki; (specjalnych potrzeb dzieci z zaburzeniami słuchu, wzroku
i z niepełnosprawnością intelektualną),
specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia),
metod i technik pracy w domu z dzieckiem z trudnościami,
skutecznych metod pomocy dziecku z trudnościami w uczeniu się matematyki,
sposobów pracy z dzieckiem zdolnym,
zajęć z arteterapii,

 z logopedą i neurologopedą na temat:
zaburzeń mowy,
zaburzeń słuchu i przetwarzania słuchowego,
stosowanych w naszej poradni metod terapii w/w zaburzeń, tj. Tomatisa, Johansena, Warnkego i Neuroflow,

 z socjoterapeutą na temat:
organizowanych w naszej poradni zajęć z socjoterapii,
trudności wychowawczych dzieci i młodzieży,

 z psychoteraputą na temat:
treningu pewności siebie,
indywidualnej pomocy psychoterapeutycznej,

 z terapeutą behawioralnym na temat:
treningu umiejętności społecznych (w godz. 9.00-11.00),
zaburzeń zachowania występujących u dzieci i młodzieży (w godz. 9.00-11.00),

 z terapeutą EEG Biofeedback na temat:
metody EEG Biofeedback (prezentacja metody godz. 9.00 i 11.00),

 z doradcą zawodowym na temat:
wyboru zawodu, kierunku dalszego kształcenia i możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych,

 z fizjoterapeutą i terapeutą Integracji Sensorycznej na temat:
objawów zaburzeń sensorycznych i sposobów wspierania dziecka,
usprawniania sensorycznego w warunkach domowych,

 z zakresu orzecznictwa
- konsultacje dotyczące kształcenia specjalnego,
- informacje na temat możliwości wspierania dziecka w ramach rewalidacji i pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
Dodatkowo, podczas dnia otwartego będzie możliwość:
 poddania dziecka przesiewowemu badaniu oceny podstawowych umiejętności matematycznych najnowszym

narzędziem multimedialnym w Polsce,
 udziału dziecka w zajęciach integracyjno- edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga,
 skonsultowania indywidualnych przypadków,
 zapoznania się z aktualną ofertą naszej Poradni.

