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Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy i kontaktu z naszym zespo?em
specjalistów zapewniaj?cym uczniom Spo?ecznej Czwórki pomoc psychologiczn?,
pedagogiczn? i logopedyczn?. Je?li potrzebujecie Pa?stwo wsparcia w rozwi?zywaniu
niepokoj?cych Was sytuacji, które mog? dotyczy? m.in.:
rozpoznawania trudno?ci w nauce lub niepowodze? szkolnych, do?wiadczanych
przez Wasze dziecko
niepokoj?cych zmian, które pojawiaj? si? w jego zachowaniu
rozwi?zywania trudnych relacji Waszego dziecka z rówie?nikami, nauczycielami
lub rodze?stwem
trudno?ci j?zykowych i komunikacyjnych
a tak?e potrzeby wsparcia rozwoju, uzdolnie? i talentów Waszego dziecka
- zapraszamy do kontaktu
OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Badania psychologiczne
W Spo?ecznej Czwórce prowadzimy systemowe badania uczniów na ka?dym etapie
rozwoju dziecka, w celu zdiagnozowania ich mo?liwo?ci rozwojowych, mocnych i s?abych stron
oraz okre?lenia niezb?dnego wsparcia ze strony nauczycieli i pedagogów
Szko?a Podstawowa:

Badania dojrza?o?ci szkolnej – wszyscy kandydaci do klasy zerowej i pierwszej
Badania Skalami Inteligencji i Rozwoju IDS – w celu zdiagnozowania przyczyn trudno?ci
w funkcjonowaniu poznawczym, umiej?tno?ci j?zykowych, logiczno-matematycznych i
sferze emocjonalno-spo?ecznej oraz potwierdzenia uzdolnie? italentów - wybrani
uczniowie klas 1-4
Badania preferencji sensorycznych i dominacji pó?kulowej – w celu
zdiagnozowania preferowanego sposobu przyswajania informacji i stylu uczenia si? wszyscy uczniowie klas 5-6
Gimnazjum:

Badania Inteligencji Wielorakich – w celu okre?lenia silnych stron i
najwa?niejszych obszarów potencjalnego rozwoju - wszyscy uczniowie klas I
Badania preferencji i predyspozycji zawodowych – w celu przygotowania uczniów
do podj?cia decyzji o wyborze kierunku dalszego kszta?cenia - wszyscy uczniowie
klas III
Zaj?cia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne
i terapeutyczne - indywidualne i w ma?ych grupach:
Prowadzimy ró?ne rodzaje zaj?? wspomagaj?cych:
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usprawniaj?ce percepcj? i pami?? wzrokow?, s?uchow?, koncentracj? uwagi
poprawiaj?ce umiej?tno?ci ortograficzne i grafomotoryczne (Ortograffiti)
trening relaksacji
radzenie sobie z emocjami
trening umiej?tno?ci komunikacyjnych i spo?ecznych
Zaj?cia warsztatowe dla grup klasowych:
Organizacja czasu pracy i techniki uczenia si?
Rozwój umiej?tno?ci spo?ecznych
Planowanie osobistego rozwoju i ?cie?ki edukacyjnej
Konsultacje i porady dla rodziców – bardzo prosimy o wcze?niejsze umówienie spotkania

OFERTA POMOCY LOGOPEDYCZNEJ
Badania poziomu rozwoju kompetencji j?zykowych uczniów Szko?y Podstawowej
w klasach 1-3
Prowadzenie szczegó?owej terapii logopedycznej w zakresie:
wymowy
s?uchu fonemowego (ró?nicowania d?wi?ków mowy)
sprawno?ci motorycznej aparatu artykulacyjnego
umiej?tno?ci komunikacyjnych
Zaj?cia odbywaj? si? indywidualnie (wyj?tkowo w ma?ych grupach)
Konsultacje i porady dla rodziców - bardzo prosimy o wcze?niejsze umówienie spotkania
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