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Proszę przeczytać informacje

Proszę przeczytać tekst i i wpisać P lub F.

W szkole dzieci tylko się uczą.

Za pomoc psychologiczno-pedagogiczną trzeba płacić.

Rodzic nie musi się zgodzić na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną może otrzymać dziecko, które przyjechało do Polski z innego kraju. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną może otrzymać tylko dziecko, które ma problemy.

Diagnozę trzeba zrobić w poradni rejonowej.

Wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej można złożyć telefonicznie.

Opinię/orzeczenie musisz przekazać do szkoły. 

F

1.
a)     W szkole dzieci nie tylko się uczą. Mogą też otrzymać         

      specjalistyczną pomoc. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 jest organizowana w przedszkolu i szkole,
 może być udzielana z inicjatywy ucznia, rodzica, nauczyciela,
 jest bezpłatna,      jest dobrowolna.

b)    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana          
        np. dla ucznia/uczennicy:

który uczył się/która uczyła się za granicą,
z niepełnosprawnością,      z problemami emocjonalnymi,
ze szczególnymi uzdolnieniami,      z problemami w nauce,
z traumą,     z różnicami kulturowymi,    ze złą sytuacją rodzinną,
z dysleksją/dysortografią/dysgrafią z chorobą przewlekłą.

c) Przykładowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zajęcia rozwijające talenty,      zajęcia wyrównujące wiedzę,
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,      
zajęcia terapeutyczne,          pomoc w wyborze szkoły, zawodu,
porady, konsultacje.

d)      Myślisz, że twoje dziecko ma specyficzne problemy/dysfunkcje? 
Chcesz, żeby specjalista zdiagnozował dziecko? Musisz złożyć 
wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każde 
przedszkole i szkoła są przypisane do poradni rejonowej. Wniosek 
o orzeczenie/opinię trzeba złożyć w wersji pisemnej. Wniosek 
może złożyć rodzic lub pełnoletni uczeń. Potrzebujesz wsparcia w 
wypełnieniu wniosku? – Poproś o pomoc 
wychowawcę/wychowawczynię swojego dziecka. 
Opinię/orzeczenie możesz, ale nie musisz przekazać do szkoły.



a) przykład: prawo do (zabawa) zabawy
b) prawo do (nauka) ……………………………...………
c) prawo do (prywatność) ……………………...………………
d) prawo do (szacunek) …………………...………………… dla odmienności
e) prawo do (wychowanie) ……………...……………………… w rodzinie
f) prawo do (rozwój) …………………………...………… zainteresowań
g) prawo do (wyrażanie) …………………...………………… opinii
h) prawo do (swoboda) ……………………...……………… wyznania (religii)
i) prawo do (opieka zdrowotna) …………………………...………… 
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Prawa dziecka obejmują wszystkie dzieci, bez żadnego (wyjątek) wyjątku 
i bez żadnej (różnica) …………………...…... albo dyskryminacji z powodu (rasa) 
…………………...…..., (kolor) ………………...……... skóry, (płeć) ………………………...….., (język) 
………………………...….., (wyznanie) ………………………...….., (poglądy polityczne) 
………………..……………….. lub innych, (narodowość) ………………...………….. lub 
(pochodzenie społeczne) ………………..……………….., (majątek) ………………...………….., 
urodzenia lub z jakiegokolwiek innego powodu, przy czym zasadę tę stosuje 
się zarówno w stosunku do (dziecko)………………...………….., jak i do jego (rodzina) 
…………………...………..

Źródło: Deklaracja Praw Dziecka (uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 
listopada 1959 roku), https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka [dostęp online 12.11.2021]

Proszę uzupełnić tekst rzeczownikiem w dopełniaczu.2. Porozumienie bez Przemocy: 4.

Proszę wpisać rzeczownik w dopełniaczu. 
Prawa dziecka:3.

a) ang. Nonviolent Communication – NVC,
b) polski skrót: PbP,
c) „język serca”,
d) to sposób komunikowania się z ludźmi,
e) ważna zasada: podstawową potrzebą człowieka
            jest zaspokajanie potrzeb drugiego człowieka,
f) elementy takiego porozumienia:
  obserwacja (1),
  nazwanie uczuć (2),
  opisanie potrzeb (3),
  wyrażenie prośby (4).

Przykład 1: 
(1) Kiedy widzę cały zlew niepozmywanych naczyń, 
(2) to jest mi przykro, (3) bo potrzebuję 
pomocy/współpracy w pracach domowych. 
(4) Czy mógłbyś pozmywać naczynia, zanim 
pójdziesz spać?

Przykład 2: 
Nie lubię, (1) kiedy skaczesz po kanapie, 
(3) bo martwię się, że spadniesz. 
(4) Poskacz, proszę, po materacu.

źródło: https://dziecisawazne.pl/nvc/ [dostęp online 12.11.2021]
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Dziecko nie poświęca wystarczająco dużo czasu na naukę.

.....................................................................................................................................................................

Dziecko za dużo czasu spędza przed komputerem.

.....................................................................................................................................................................

Dziecko je zbyt dużo śmieciowego jedzenia.

.....................................................................................................................................................................

Proszę podać przykłady reagowania według zasad PbP na następujące sytuacje:

Proszę porozmawiać w grupie, jak je rozumiecie. 

a) „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”
b) „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”
c) „Nie ma dzieci – są ludzie.”
d) „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Źródło: https://swiadomaedukacja.pl/najlepsze-cytaty-janusza-korczaka/?gclid=CjwKCAiAvriMBhAuEiwA8Cs5lSR0BCVmZSVOi6x8Q3GRQCrtoyOYMz4emGf0-MxK9xcVgGG70oYvXBoCZGEQAvD_BwE [dostęp online 12.11.2021]

Janusz Korczak był pedagogiem, lekarzem, prekursorem praw dziecka. Przez 30 lat prowadził 
w Warszawie Dom Sierot dla żydowskich dzieci. W 1942 r. wraz z dziećmi został wywieziony do 
obozu zagłady w Treblince. Tam wszyscy zginęli. Oto najbardziej znane myśli Janusza Korczaka. 5.
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Przydatne informacje:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
w Poznaniu
http://kopd.poznan.pl/psycholog/pedagog
tel.: 61 855 22 78; 48 509 913 992
poradnictwo@kopd.poznan.pl
prawnik 48 576 817 613

INFOLINIA Fundacji „Dziecko w Centrum” – 
konsultacje i porady dla rodziców
tel. 888 08 05 08 
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org

Lista organizacji pozarządowych, które 
zajmują się zwalczaniem mowy nienawiści
http://uchodzcy.info/mowa-niena
wisci/jakie-organizacje-moga-ci-pomoc/

Rzecznik Praw Dziecka 
https://brpd.gov.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania 
całodobowy, 7 dni w tygodniu; mogą też dzwonić 
osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci 
tel. 800 12 12 12 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Autyzmem ProFUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań 
https://pro-futuro.org/

Poradnia narkotykowa on-line
https://www.narkomania.org.pl/
Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Zagrożonej i Rodzin
Rynek Wildecki 4a, Poznań
tel. 61 835 68 51, uzaleznienie@o2.pl

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Poznaniu
ul. Zeylanda 9/3, Poznań 
poniedziałek – sobota, godz. 8.00 – 20.00 
tel. 539 106 106 – dyżury osobiste i telefoniczne specjalisty 
pierwszego kontaktu 
tel. 786 160 100 – dyżury telefoniczne w godz. 20.00 – 08.00 
oraz w niedziele i święta 
https://dzieckowcentrum.org/oppp-2019 – 2021/

Fundacja AKME 
projekt jest adresowany do osób pełnoletnich z zaburzeniami 
psychicznymi, które pracują, uczą się lub zamieszkują na 
obszarze Miasta Poznania oraz do osób z ich otoczenia 
ul. Bolka 8B, Poznań 
tel. 724 298 356 lub 603 260 506 
(pracownik socjalny) 
email: kuspoznan@fundacja-akme.pl
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Materiały do nauki o Polsce „Kultura” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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