„BAWIĘ SIĘ
I PRACUJĘ W GRUPIE”
zajęcia socjoterapeutyczne
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
z wykorzystaniem zabaw grupowych rozwijających:
koncentrację uwagi, samokontrolę reakcji słownych i ruchowych,
świadomość własnych potrzeb i przeżywanych emocji, zdolność
aktywnego słuchania, poczucie własnej wartości, autokrytycyzm,
umiejętność współdziałania w grupie.

Osoby prowadzące: Hanna Gleńska, psycholog, Katarzyna Krzyżewska, psycholog
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chojnicach
Termin: każdy piątek, w godz. 15.00 – 16.00
(październik 2016r.-kwiecień 2017r.);
(pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 07.10.2016r.)
Grupa do 12 osób;
Zgłoszenia:
tel.: 523344460 lub e-mail: pppchojnice@op.pl

Temat zajęć

„Bawię się i pracuję w grupie” – zajęcia socjoterapeutyczne

Odbiorcy oferty

zajęcia organizowane są dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych:
- nieśmiałych, mających problemy w kontaktach z innymi,
- z nadpobudliwością psychoruchową z deficytami uwagi,
- przeżywających napięcie emocjonalne związane ze szkołą
i/lub domem,
- z zaniżoną samooceną, niskim poczuciem własnej wartości,
- z trudnościami adaptacyjnymi i przystosowawczymi.

Cele zajęć

zajęcia rozwijają kompetencje społeczne i interpersonalne, uczą
czerpania przyjemności z pracy w grupie, wpływają na
kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, wzmacniają
pożądane zachowania i postawy, uczą radzenia sobie z
przykrymi emocjami i stosownego ich wyrażania, kształtują
umiejętność rozwiązywania konfliktów i twórczego myślenia.

Miejsce spotkań

PPP, sala konferencyjna 033 CEW

Czas trwania

60 min

Osoba prowadząca

Hanna Gleńska - psycholog

( dane do kontaktu )

Katarzyna Krzyżewska - psycholog

Informacja o naborze

tel. 52 3344460, 52 3344464 (sekretariat PPP)
Strona internetowa PPP, plakaty informacyjne w placówkach

Inne

grupa do 12 osób

Zajęcia GRUPOWE – stałe
w roku szkolnym 2016/17

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia
( od kiedy)

Prowadzący

„Bawię się i pracuję w grupie”
– zajęcia socjoterapeutyczne

październik 2016r. - kwiecień 2017r.
w każdy piątek, w godz. 15.00-16.00
/sala konferencyjna 033 CEW/

Hanna Gleńska
Katarzyna Krzyżewska

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia
( od kiedy)

Prowadzący

„Kostka Rubika - bawi i uczy”
– zajęcia psychoedukacyjne

wrzesień 2016r. - czerwiec 2017r.
w każdy piątek, w godz. 16.00-18.00
/sala konferencyjna 033 CEW/

Hanna Gleńska

