Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
Warsztaty dla dzieci, rodziców, nauczycieli zaplanowane 
na rok szk. 2015/2016

1. Warsztaty dla dzieci:

- Ruch Rozwijający  Weroniki Sherborne  – grupowe zajęcia rozwijająco -terapeutyczne wspomagające rozwój dzieci w wieku 3-5 lat – czwartki 16.45-17.30, rozpoczęcie 27 października 2016r.  Danuta Iwaniszczuk 

- Spotkania z Leonem – zajęcia dla dzieci 5-6 letnich – pogłębienie świadomości własnych uczuć, nauka radzenia sobie w sytuacjach społecznych, poznanie zasad współpracy – wtorki godz. 16.15- 17.00 terminy od 20.09.2016r. do 20.12.2016r. – Anna Gromek

- Spotkania z Leonem (kameleonem) – zajęcia dla dzieci 5-6 letnich stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny – każda  środa  od 19.10.2016r.
Obowiązkowe spotkanie (tylko z rodzicami) – 18.01.2017r. godz. 17.15- 18.00.- Lidia Zienkiewicz

- Zabawy wspomagające rozwój sensomotoryczny dziecka. Dla rodziców i dzieci  przedszkolnych. 19.04. 2016r. . o godzinie 17.00 - Anna Knypińska, Irena Sinicka-Wycisk.

- Poprzez ruch do edukacji – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z najstarszych grup przedszkolnych – zajęcia do końca stycznia 2017r.
I grupa – środy 8.00-9.00 od 21 wrzesnia 2016r.
II grupa – piątek 8.00-9.00 od 23 września 2016r.
Justyna Smorczewska, Małgorzata Rosińska, Kaqrolina Stablewska.

- Zajęcia stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym  - dla dzieci 4-6 letnich – Anna Knypińska, Irena Sinicka- Wycisk. 

- Sprawne rączki – ważna sprawa, po to właśnie ta zabawa – zajęcia wspierające rozwój manualny i grafomotoryczny dzieci 5, 6 letnich -  wtorki  godz. 15.30-16.30 – Irena Sinicka- Wycisk, Anna Knypińska 

- JA + TY = MY – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne –zajęcia od od 3 października 2016 do 30 stycznia  2017,; uczniowie klas I-II poniedziałki godz. 15.00-15.45, uczniowie klas III – poniedziałki godz. 16.00-16.45  osoby prowadzące: Przemysław Marszał, Aleksandra Granica-Bieranowska
- Teatrzyk Ele – Mele- Czytanki – zajęcia teatralne wspierające naukę czytania dla dzieci w wieku 4-6 lat – sobota 13.-14.00 – Dorota Drzymulska
- Kreatywne pisanie – zajęcia rozwijające umiejętność tworzenia tekstów pisanych dla uczniów  szkół podstawowych klas II-VI – Dorota Drzymulska
- Od radosnego hasania do pięknego pisania, czyli jak zostać mistrzem kaligrafii – zajęcia dla najstarszych przedszkolaków i  uczniów klas I-II – Dorota Drzymulska.
- Plastyczne zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą systemu „ Edukacja przez ruch” – dla dzieci w wieku 4-8 lat – zajęcia w soboty  godz. 9.30- 10.30 oraz 10.30.11.30- Dorota Drzymulska.

- Gry i zabawy matematyczne. Dla rodziców i dzieci w wieku 6, 7-letnich.
20.05.2017r.  o godz. 10.00 - Joanna Awdziewicz.

- Program wzmacniania rodziny. Miłość i granice. Dla  młodzieży w wieku 10-14 lat oraz rodziców  -   Anna Steinhagen, Małgorzata Dróżdż, Aleksandra Granica –Bieranowska. 


- Warsztaty dla dzieci zdolnych. Dla uczniów klas IV-VI. Codziennie od 9:00-12:00 w  ferie zimowe - Radosława Kompowska – Marek, Marta Gralewska, Dorota Dzięgielewska

- „Sprawna ręka, sprawne ciało” – program zajęć skierowanych do dzieci rozpoczynających edukację szkolną oraz dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego, które mają problemy grafomotoryczne – zajęcia raz w tygodniu 90 min od lutego 2017r. do czerwca 2017r. Małgorzata Księżycka, Justyna Smorczewska.

- grupa wsparcia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- grupa zamknięta przeznaczona dla uczniów ZS nr 5 – spotkania raz w miesiącu 1h, Anna Strzelczak

2. Warsztaty dla rodziców:


- Zabawy wspomagające rozwój sensomotoryczny dziecka. Dla rodziców i dzieci  przedszkolnych. 19.04. 2017r. . o godzinie 17.00 - Anna Knypińska, Irena Sinicka-Wycisk.

- Kreatywny rodzic- kreatywne dziecko – jak się bawić z dzieckiem aby rozwijać jego sprawność manualną – pierwsze spotkanie 9.11.2016r. godz. 17.00 – Irena Sinicka-Wycisk, Anna Knypińska

- Domowe zabawy logopedyczne – warsztaty dla rodziców dzieci do 3 r.ż. – 4.02.2017r. godz. 10.00-12.00 – Beata Moskała, Joanna Skowrońska.

- Gry i zabawy matematyczne. Dla rodziców i dzieci w wieku  6-7-letnich. – 20.05.2017r.  godz.10.00 Joanna Awdziewicz.

- Program wzmacniania rodziny. Miłość i granice. Dla  młodzieży w wieku 10-14 lat oraz rodziców  -   Anna Steinhagen, Małgorzata Dróżdż, Aleksandra Granica –Bieranowska. 

- Uważny rodzic – bezpieczne dziecko – spotkanie dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym dotyczące profilaktyki krzywdzenia dzieci – marzec 2017r. – Agnieszka Niedzielska, Przemysław Marszał.


- „Rozwód oczami rodzica i dziecka „  - warsztaty dla rodziców znajdujących się sytuacji okołorozwodowej – od 6.03.2017 do 10.04.2017r.  godz. 17.00 – Ewa Żyłowska – Korlak,  Anna Gutenberg-Piela 

- Szkoła dla rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci  – zajęcia co drugi poniedziałek   godz.10.00-13.00 od 24.10.2016 – 13.03.2017r. Lidia Zienkiewicz

- Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym – poniedziałki godz. 17.00-20.00 terminy: 20.03.17, 27.03.17, 10.04.17, 24.04.17,8.05.17, 22.05.17 29.05.17, 5.06.17, 7.06.17, 14.06.17; zapisy od 1.02.2017r. – Lidia Zienkiewicz

- Grupa wsparcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (I-III) – poniedziałek w godz. 10.00-12.00,  terminy: 17.10.16, 28.11.16, 30.01.17, 6.03.17, 3.04.17, 15.05.17, 12.06.17 -  Lidia Zienkiewicz

- Warsztaty  dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i nie tylko. Cykl  8 spotkań:   w godzinach 17.00 od 10.10.16r.  – Ewa Żyłowska – Korlak, Anna Gutenberg-Piela 

- Grupa wsparcia   dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i nie tylko. Terminy spotkań:  9.01.17, 6.02.17, 1.03.17, 3.04.17, 8.05.17, 7.06.17. godz. 17.00.

- Grupa wsparcia dla rodziców uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – grupa zamknięta (ZS nr5), spotkania raz w miesiącu 1h, Anna Strzelczak. 
- Warsztaty dla rodziców dzieci objętych opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Agnieszka Brzezińska:
1. Jak wspierać samodzielność dziecka -  5.11.2016r.
2. Logopedyczne figle – migle – zabawy ojciec/dziecko – zapraszamy tatusiów z dziećmi – 4.02.2017r.
3. Super tata z nami lata – zabawy ojciec/dziecko - – zapraszamy tatusiów z dziećmi – marzec 2017r.
4. Jak rozwijać dziecko poprzez zabawę – zapraszamy rodziców z dziećmi – kwiecień 2017r.
5. Lubię sałatę, lubię jabłuszko – zdrowa żywność w modzie – czerwiec 2017r.


3. Warsztaty dla nauczycieli:
 
- Klub Nauczyciela – cykl spotkań dla specjalistów pracujących z dziećmi nadpobudliwymi i nie tylko  –  Cykl spotkań:
04.10.16; 8.11.16; 7.12.16. 10.01.17; 1.02.17. 7.03.17. godz. 17.00.
 Anna Gutenberg-Piela, Ewa Żyłowska-Korlak, Anna Steinhagen

- Klub Psychologa i Pedagoga Szkolnego – cykl spotkań dla pedagogów i psychologów szkolnych – godz. 9.30-11.00 w terminach: 28.09.16, 26.10.16, 23.11.16, 14.12.16, 18.01.17, 8.02.17, 8.03.17, 5.04.17, 10.05.17, 7.06.17. Magdalena Krakowian – Rząca, Ewa Żyłowska – Korlak.

- Klub Terapeutów Pedagogicznych – cykl spotkań dla specjalistów pracujących z uczniami z dysleksją rozwojową – zgłoszenia mailem do 27 września – Mariola Szafrańska

- Grupa szkoleniowo – superwizyjna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – terminy spotkań:
I GRUPA – wtorki godz. 9.00-11.30 – 4.10.16, 8.11.16, 6.12.16, 10.01.17, 31.01.17.
II GRUPA – czwartki godz. 14.00-16.30 – 13.10.16, 3.11.16, 15.12.16, 26.01.17, 9.02.17.
Prowadzący  - Małgorzata Drozd, Barbara Rohrborn.

- NVC Kolejne Kroki – grupa warsztatowa dla nauczycieli którzy brali udział w szkoleniach w oparciu o NVC – czwartki godz. 14.00-16.00 terminy: 20.10.16, 17.11.16, 01.12.16, 19.01.17 – Małgorzata Drozd, Barbara Rohrborn.

- Zeszyt w 3 linie inaczej  - warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych 17.09.2016r.  – Dorota Drzymulska


Szczegółowa oferta na stronie internetowej Poradni: www.ppp16.waw.plPlakaty i zaproszenia na spotkania będziemy przesyłać sukcesywnie drogą mailową.

