
Oferta „ Centrum” dla rodziców 

 
1. Systemowa Terapia Rodziny 

2. Szkoła dla Rodziców Nastolatka: „Na zboczu wulkanu” 

3. Grupa Wsparcia dla Rodziców uczniów klas I-IV szkoły podstawowej:  „Rodzice 

zawsze w akcji” 

4. Wykłady dla Rodziców na terenie poradni 

5. Wykłady dla Rodziców na terenie przedszkoli, szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych  

6. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 

7. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową 

8. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dzieci od 0 do 5 roku życia 

9. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dziecka z dysfunkcją wzroku i słuchu 

10. Punkt Konsultacyjny dla Rodziców dziecka z trudnościami w dostosowaniu 

społecznym 

11. Otwarte Soboty 

12. Indywidualne porady psychologa/ logopedy/ 

tyflopedagoga/surdopedagoga/doradcy zawodowego na terenie poradni 

13. Dyżury psychologa / pedagoga / logopedy/doradcy zawodowego na terenie 

placówek 

14. Wykłady pedagoga/ psychologa  dla rodziców na terenie przedszkoli 

15. Spotkania z rodzicami na terenie szkół realizujące tematykę zawodoznawczą 

ze szczególnym uwzględnieniem rodzica ucznia gimnazjum 

16. 3- miesięczny cykl warsztatów Metodą C. Sutton doskonalących kompetencje 

rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci 

17. Zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci uczęszczających na grupową terapię 

logopedyczną 

18. Udział Rodziców, których dzieci korzystają z grupowych zajęć o charakterze 

terapeutycznym na terenie poradni w krótkich proponowanym im formach: 

wykład, prezentacja, rozmowa 

19. Zajęcia terapeutyczne dla rodzica i dziecka z niepełnosprawnością 

20. Comiesięczny dyżur dyrektora poradni dla rodziców w I poniedziałek miesiąca 

21. Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne, terapię widzenia 

22. Psychologiczne wsparcie rodzica dziecka przewlekle chorego 

23. Porady oraz terapia indywidualna Rodzica z zastosowaniem technik TSR 

24. Udział Rodzica w: Dniu Świadomości Autyzmu, Dniach Świadomości Dysleksji, 

Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, Konkursie Recytatorskim dla 

dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną 

25. Indywidualne porady psychologiczne dla Rodziców dzieci z rodzin niepełnych, 

dysfunkcyjnych 

26. Wykłady/warsztaty w ramach Akademii Aktywnego Rodzica 



27. Pomoc pracowników biblioteki udzielana rodzicom w trakcie diagnozy  w poradni 

ich  dzieci w doborze literatury, dostępu do stron internetowych 

28. Zajęcia warsztatowe dla Rodziców dzieci 5-8 letnich pt. „Czemu ono tak się 

zachowuje” 

 

 


