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 (szczególnie dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) 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 DODAĆ ODWAGI – SPOSOBY NA NIEŚMIAŁE DZIECKO.

6 listopada 2017 r., godz. 16.00. Prowadząca mgr Katarzyna Czapla – psycholog
PPP

w

Łańcucie.

Podczas

spotkania

zaproponowane

zostaną

sposoby

postępowania dorosłych wobec dzieci nieśmiałych.
b) TELEWIZJA I GRY KOMPUTEROWE JAKO MEDIA NIOSĄCE

ZAGROŻENIA. 12 lutego 2018 r., godz. 16.00. Prowadząca mgr Magdalena
Krzywonos – psycholog PPP w Łańcucie. W trakcie spotkania rozważane będą
zagadnienia: Co rozumieją dzieci z akcji na ekranie? Klasyfikacja gier. Pozytywne
strony gier. Zagrożenia. Skutki oglądania scen przemocy. Uzależnienie od gier.
Sposoby kontroli dziecka.
c) DLACZEGO NIEKTÓRE ZDOLNE DZIECI MAJĄ KŁOPOTY W
CZYTANIU I PISANIU? 9 kwietnia 2018 r., godz. 16.00. Prowadząca mgr
Maria Masłyk – pedagog PPP w Łańcucie. Podczas spotkania zostaną omówione
przyczyny trudności w pisaniu i czytaniu, które bardzo często dotykają dzieci
zdolne, proces diagnostyczny oraz formy niesienia pomocy.
d) ETAPY

ROZWOJU

MOWY

U

DZIECKA.

DZIAŁANIA

WSPOMAGAJĄCE. 4 czerwca 2018r., godz. 16.00. Prowadząca mgr Anna Szmit –
logopeda PPP w Łańcucie. W trakcie spotkania zostanie omówiony rozwój i etapy
mowy dziecka oraz prezentacja ćwiczeń stymulujących mowę dziecka.
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e) 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

