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PROPOZYCJE DLA
NAUCZYCIELI:

10.03 i 31.03 godz.10.00. Szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej wspólnie z CDN i PPP2. Zapraszamy
dyrektorów szkół i placówek oraz psychologów i pedagogów, szkolenie ma na celu ustalenie zasad współpracy w tym
zakresie między PPP1 a szkołami/placówkami. Szkolenie on-line. Zapisy przez CDN 
10.03 godz.15-17 "Porozmawiajmy o mutyzmie wybiórczym" Zapraszamy do kontaktu nauczycieli, którzy mają w
klasie/grupie dziecko nienawiązujące kontaktu werbalnego. Spotkanie online w ramach Dni Otwartych, link dla
chętnych: https://app.livewebinar.com/230-135-010/25266c5571290bd93a6bc657a9e64de0
17.03 godz.10.00 Grupa Wsparcia Psychologów i Pedagogów Szkolnych, temat: Higiena psychiczna w czasie pandemii
koronawirusa. Spotkanie online.
24.03 godz.16.00 - Dzień Otwarty dla nauczycieli klas "0" (konsultacje online). Temat: Gotowość szkolna, odroczenie i
przyspieszenie obowiązku szkolnego. Konsultacje na podstawie zgłoszeń.
29.03 godz. 16.00 rusza Grupa Wsparcia dla nauczycieli online (chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego)

PROPOZYCJE DLA
DZIECI I
MŁODZIEŻY:

15.03 od 14.30 KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE dla dzieci ( powyższe
w ramach Europejskiego Dnia Logopedy - 6 marca ). Obowiązują zapisy.
22-26.03 WIOSENNY TYDZIEŃ DIAGNOSTYCZNY (przesiewowe
badania słuchu dzieci od 5 roku życia). Zapraszamy do kontaktu telef. 
25.03 Zajęcia stymulacyjno-rozwojowe dzieci z opóźnionym rozwojem
mowy (zajęcia cykliczne). Zapraszamy do kontaktu telef.
30.03 godz. 16.00 Zajęcia w PPP1 rozwijające umiejętności społeczne i
regulujące emocje dla uczniów klas 4-6. Zapraszamy do kontaktu  telef.

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW:

8.03 Konsultacje telefoniczne dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 3-7 lat
(problematyka ogólnorozwojowa). Chętnych zapraszamy do kontaktu telef.
8.03 godz. 16.00 "Jak wspomagać rozwój mowy małego dziecka ?" - spotkanie
dla rodziców w PPP1 
10.03 godz. 12.30 "Jak wspomagać rozwój mowy małego dziecka ?" - spotkanie
dla rodziców w PPP1
18.03 godz.16-18 Konsultacje telefoniczne dla rodziców "Jak wspomóc dziecko
w powrocie do szkoły w czasie pandemii?"  Zapraszamy do zapisów telef.
29.03 godz. 15.30 spotkanie z rodzicami w poradni. "Co z tą mową/czyli do
jakich specjalistów  się udać, gdy dziecko w 2 roku życia ma problemy z mową"
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