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Nazwa szkoły/placówki

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Elblągu

Imię i nazwisko dyrektora Joanna Żbikowska
szkoły/placówki
Adres
Szkoły/placówki
82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 30
Dane teleadresowe
fax. 55 625 82 53
e-mai:pppdwa@elblag.com.pl
tel. 55 625 82 51
Imię i nazwisko autora/ów Anetta Krajewska, Marzena Karman, Magdalena Angielczyk
dobrej praktyki
Typ szkoły/placówki
poradnia psychologiczno- pedagogiczna
Zakres
działania
(odpowiednie
zaznaczyć):

Edukacja

Tak

Wychowanie
Profilaktyka

Tak

Opieka
Organizacja i zarządzanie
Inne obszary (określić jakie)
Temat działania: „Dni Poprawnej Mowy” – spotkania konsultacyjno – informacyjne promujące poprawną
mowę
Zasięg działania: miasto i gmina Elbląg, gminy ościenne
Cele działania:
- umożliwienie mieszkańcom Elbląga i okolic bez względu na wiek i obowiązującą rejonizację, skorzystania
z nieodpłatnych konsultacji i porad logopedycznych oraz specjalistycznych badań mowy,
- upowszechnianie w środowisku lokalnym informacji na temat zakresu pomocy logopedycznej oraz
psychologiczno – pedagogicznej oferowanej przez poradnię,
- doradztwo logopedyczne dla osób „pracujących głosem” – higiena głosu,
- przeciwdziałanie trudnościom artykulacyjnym u dzieci, młodzieży i dorosłych,
- podniesienie świadomości poprawności mowy osób dorosłych,
- umożliwienie skorzystania z konsultacji w dogodnym okresie, to jest w czasie ferii zimowych,
- identyfikacja innych niż logopedyczne potrzeb indywidualnych, a w konsekwencji potrzeb lokalnego
środowiska społecznego,
- kontynuacja corocznej akcji zainicjowanej w 2004 roku.
Opis działania:

„Dni Poprawnej Mowy” organizowane są od 2004 roku i mają charakter cykliczny; w zależności od
zapotrzebowania trwają tydzień lub dwa tygodnie; na organizację przedsięwzięcia wykorzystywany jest
czas ferii zimowych,

informacje o terminach ukazują się z wyprzedzeniem w lokalnych mediach prasowych, radiowych,
telewizyjnych i internetowych oraz w formie ogłoszeń w placówkach oświatowych, służby zdrowia, innych,

osoby zainteresowane kontaktują się telefonicznie bądź osobiście z sekretariatem Poradni, gdzie
następuje ustalenie dogodnej daty i godziny wizyty - powyższa forma stanowi dla zainteresowanych
wygodny sposób kontaktu wykluczający oczekiwanie w kolejce,

czas wizyty wynosi od 30 do 60 minut, jest on wystarczający na poznanie oczekiwań
zainteresowanych i profesjonalną konsultację,

w zależności od wagi trudności artykulacyjnych pacjenci otrzymują wskazówki do pracy w domu,
zalecenia do indywidualnej terapii logopedycznej lub konsultacji specjalistycznych (psychologiczna,
ortodontyczna, laryngologiczna, foniatryczna),


dzięki zainteresowaniu akcją mediów istnieje możliwość prezentowania szerszemu odbiorcy
wybranych, ważnych z perspektywy rozwojowej i życiowej, zagadnień z obszaru pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, np. wagi poprawnej artykulacji dla uzyskania przez dziecko gotowości szkolnej.
W latach 2013/2014 i 2014/2015 działania wzbogacono o konsultacje psychologiczne adresowane
do rodziców małych dzieci – rozpoznane dzięki nim potrzeby posłużyły jako materiał do opracowania
i wdrożenia innowacji pedagogicznej „Mądry strat w dziecięcy świat”, którą w roku szkolny 2014/2015
objęto elbląskie i powiatowe żłobki, klubiki dziecięce i grupy dla dzieci 2,5-letnich w przedszkolach.
Uzyskane efekty:
- na przestrzeni lat 2004-2016 z konsultacji skorzystało ponad 900 mieszkańców Elbląga i okolic,
- możliwość zasięgnięcia porady zapewnia się zarówno rodzicom dzieci najmłodszych (najmłodszy klient
to 13-miesięczny chłopiec), młodzieży, nauczycielom, studentom, jak i osobom dorosłym (najstarszy klient
to 65-letni mężczyzna po udarze mózgu), bez względu na rodzaj trudności komunikacyjnych,
- wczesna profilaktyka logopedyczna odczuwalnie wpływa na świadomość rodziców i zainteresowanie terapią
logopedyczną,
- „ Dni Poprawnej Mowy” wpisały się w coroczne działania Poradni, popularyzując wagę poprawnej mowy.
Wnioski z realizacji: „Dni Poprawnej Mowy” to okazja do wspomagania świadomości poprawnej mowy
(spektrum wiekowe i środowiskowe). Logopedzi poradni zapewniają wiarygodność kompetencyjną
konsultacji. Budująca jest rosnąca liczba młodzieży starszej i osób dorosłych zainteresowanych poradami.
Forma tego typu działań jest doskonałą promocją placówki w środowisku lokalnym.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: www.poradniaelblag.pl

