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ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
 

OFERTA ZAJĘĆ  
GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTWOWYCH 

oraz PRELEKCJI I WARSZTATÓW  
DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

prowadzonych na terenie Poradni 
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć 
organizowanych na terenie Poradni.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego. 

 

40-126 Katowice, ul. Okrzei 4    tel. (32) 203 54 46   fax (32) 203 60 46

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  NR  5

poniedziałek czwartek godz. 8 
00 

8 piątek godz. 8
00 00 00



e-mail:                    www.ppp5katowice.euporadnia@ppp5katowice.eu
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ZAJĘCIA NA TERENIE PORADNI 
 

KLUB ORTOGRAFFITI – dla uczniów 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce języka polskiego, dla uczniów 
dyslektycznych.  
 

ZERO BŁĘDÓW - ZAJĘCIA CYKLICZNE DLA UCZNIOW ZE STWIERDZONĄ 
DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ – dla uczniów 
Zajęcia dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową.  
 

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, TRUDNOŚCIAMI 
 W NAUCE JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 

INDYWIDUALNA TERAPIA: 

 PSYCHOLOGICZNA,  

 PEDAGOGICZNA,  

 LOGOPEDYCZNA 
Organizowana dla uczniów zgodnie z wcześniej zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami. 
 

MIEĆ CZY BYĆ - PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - ASPEKTY 
ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W WIEKU DORASTANIA – pozytywne kreowanie 
własnej tożsamości – dla uczniów 
Zawartość merytoryczna: Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży szkół średnich mające na celu 
wzmacnianie odporności psychicznej rozwijanie własnego potencjału rozwojowego, samodoskonalenie, 
odkrywanie potrzeb, kształtowanie wartości i pozytywnych postaw, umiejętność dokonywania wyborów, 
ustalanie osobistych priorytetów.  
 

DZIEŃ SUKCESU MATURZYSTY – dla uczniów, rodziców 
Cykl warsztatów przeznaczony dla uczniów klas maturalnych. Jego celem jest doskonalenie umiejętności 
uczestników z zakresu: 

 radzenia sobie ze stresem maturalnym, 

 skutecznego wywierania wpływ na słuchaczy podczas wystąpień i ustnych odpowiedzi, 

 doskonalenie autoprezentacji. 
proponowany termin okres ferii zimowych. 
Przewidziane jest również spotkanie z Rodzicami  
 

STRES EGZAMINACYJNY – KONSTRUKTYWNE WSPIERANIE DZIECKA  
W SYTUACJI STRESU MATURALNEGO – dla rodziców 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Jak pomóc dziecku w okresie przedegzaminacyjnym wsparcie, 
motywacja, jak radzić sobie ze stresem. 
 

MINDFULNESS – dla uczniów 
Trening uważności, który pozwala utrzymać równowagę. Trening radzenia sobie ze stresem, niepokojem, 
bólem i zmęczeniem.  
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TWORZYMY DLA INNYCH: ZAJĘCIA TWÓRCZO- INTEGRACYJNE W RAMACH  
II EDYCJI PROJEKTU. 
 

 
 

PRELEKCJE I WARSZTATY GRUPY WSPARCIA DLA 
NAUCZYCIELI 

 
"NIE-ZWYKŁY WYCHOWAWCA.” CYKL ZAJĘĆ DLA WYCHOWAWCÓW 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Warsztaty dla wychowawców klas z wykorzystaniem dialogu 
pedagogicznego i współczesnych metod pracy z uczniami.  

 
" ZAPYTAJ W PPP -WYCHOWAWCA =DORADCA ZAWODOWY?”-  
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Konsultacje indywidualne /warsztaty dla wychowawców klas w zakresie 
wsparcia ucznia w procesie decyzji edukacyjno- zawodowych.  
 
 
 
 
 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wybranych formach zajęć 
terapeutycznych, wspierających i projektowych na terenie poradni prosimy o 
telefoniczny lub osobisty kontakt z poradnią celem umówienia ze specjalistą 
prowadzącym zajęcia.  

 
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, którzy chcieliby 

uzyskać wsparcie, do umawiania się na spotkania konsultacyjne ze 
specjalistami. 

 

PPP nr 5 w Katowicach ZAPRASZA  

 
 


