Plan wspó pracy PPP w Chojnicach ze szko ami
ponadgimnazjalnymi na rok szkolny 2015/16

I. Osoby odpowiedzialne za realizacj planu wspó pracy
Ma gorzata Matyla – psycholog zdrowia i kliniczny oraz sportu
Katarzyna Krzy ewska – psycholog
Monika Szopi ska – psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener warsztatów
aktywno ci twórczej
II. Zaplanowane dzia ania:
a) Przedstawienie oferty wspó pracy ze szko ami ponadgimnazjalnymi
b) Wyznaczenie lidera (preferowany pedagog szkolny, wychowawca). Lider jest
osob odpowiedzialn za bezpo redni kontakt z pracownikami PPP. Na
podstawie znajomo ci potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli zg asza do PPP
zapotrzebowanie na ró ne formy pomocy – indywidualnej b
zbiorowej.
c) Spotkanie raz na kwarta osób odpowiedzialnych za realizacj planu
wspó pracy z liderami ze szkó w celu poznania oczekiwa wspó pracy ze
strony placówki.
III. Oferta
a) Diagnoza potrzeb uczniów (psychologowie i pedagodzy PPP)
b) Poradnictwo indywidualne (Katarzyna Krzy ewska, Ma gorzata Matyla,
Monika Szopi ska)
c) Psychoterapia (Monika Szopi ska; Krystyna Szpu a – psycholog,
psychoterapeuta)
d) Konsultacje dla rodziców i nauczycieli w sprawie dziecka / ucznia (Katarzyna
Krzy ewska, Ma gorzata Matyla, Monika Szopi ska)
e) Doradztwo zawodowe (Karolina Pestka – pedagog, doradca zawodowy)

f) Grupa wsparcia dla m odzie y z zaburzeniami od ywiania (Ma gorzata
Matyla)
g) Warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców (oferta poni ej)
h) Dy ury psychologów i psychoterapeuty – po wcze niejszym telefonicznym
umówieniu si w sekretariacie PPP pod nr (52) 33 444 60 :
Monika Szopi ska – psychoterapeuta – poniedzia ek godz.19.00-20.00
Katarzyna Krzy ewska – psycholog – roda godz. 17.00-18.00
Ma gorzata Matyla – psycholog – czwartek godz.16.00-17.00

Szczegó owe informacje dot. oferty:
1. Grupa wsparcia dla m odzie y szkó ponadgimnazjalnych i gimnazjów
przejawiaj cych zaburzenia od ywiania:
- prowadz cy: Ma gorzata Matyla - psycholog
- zapisy przyjmuje sekretariat PPP pod nr tel. (52) 33 444 60 lub psycholog
prowadz cy (tel. 500 168 470)
2. Rozmowy bez wstydu – cykl warsztatów dla m odzie y
- prowadz cy: Katarzyna Krzy ewska – psycholog
- celem zaj jest przekazanie podstaw rzetelnej wiedzy na temat seksualno ci
cz owieka, uczestnicy nab
i usystematyzuj wiedz o funkcjonowaniu
seksualnym, nab
orientacj w z ono ci i wzajemnych powi zaniach
czynników wp ywaj cych na ludzk seksualno , a tak e poznaj zakres tych
przejawów seksualno ci m odzie y, które okre la si mianem normy i
zaburzenia seksualnego
- tematy: 1. Cielesno – zmiany zachodz w ciele. 2. Zakochanie – partner,
zwi zek i co dalej? 3. Orientacja psychoseksualna. 4. (Nie) bezpieczny seks.
- zapisy przyjmuje sekretariat PPP pod nr tel. (52) 33 444 60

- dodatkowe informacje znajduj si na stronie internetowej PPP

3. Spotkanie w ramach STREFY M ODZIE Y SWPS – dla uczniów, dla
nauczycieli, dla rodziców
- szczegó owe informacje zostan zamieszczone na stronie internetowej PPPwst pny termin 26 listopada 2015
4. Propozycje warsztatów dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców – po
wcze niejszym zg oszeniu zapotrzebowania w sekretariacie PPP na
druku „Zapotrzebowanie ze rodowiska” dost pnego na stronie internetowej
PPP
Warsztaty dla uczniów
Trening integracyjny
Efektywne uczenie si
Aktywne s uchanie
Trening radzenia sobie ze stresem
Trening poczucia w asnej warto ci
Trening asertywno ci
Zaburzenia od ywiania
Warsztaty w ramach DBI
Cyberprzemoc – zagro enia p yn ce z korzystania z internetu, formy
pomocy
Czy mo na nauczy si tolerancji – warsztat wykorzystuj cy elementy
treningu antydyskryminacyjnego
Uzale nienia behawioralne

Warsztaty dla rodziców / opiekunów
Nagroda czy kara?
Komunikacja – jak rozmawia z dzieckiem (w po czeniu z trudno ciami
danego okresu rozwojowego)
Wspó czesne formy uzale nie . Nastolatek a komputer.
Profilaktyka postaw suicydalnych
Zaburzenia od ywiania
Warsztaty dla pedagogów / nauczycieli
Jak sobie radzi z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów ?
Metoda konstruktywnej konfrontacji.
Jak sobie radzi z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów ?
Metoda porozumienie bez przemocy M.B. Rosenberga
Wspó czesne formy uzale nie
Inteligencja emocjonalna
Strategie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
Profilaktyka postaw suicydalnych
Trening asertywno ci

16 listopada 2015 godzi 12:30 w Sali 033
pierwsze spotkanie liderów
Zapraszamy

