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Oferta Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Centrum Edukacji Artystycznej (SPPP CEA)  

we Wrocławiu 
 

Misją Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Edukacji 

Artystycznej we Wrocławiu jest wsparcie psychologiczne uczniów, rodziców oraz nauczycieli 

szkół artystycznych regionu dolnośląskiego oraz lubuskiego. 

W  ofercie  placówki  znajdują  się  działania  o  charakterze konsultacyjnym, 

diagnostycznym, terapeutycznym, badawczym, psychoedukacyjnym oraz  wspierającym 

i integrującym środowisko specjalistów szkolnych. 

 

Zadania SPPP CEA we Wrocławiu:  

• Sprawowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami szkół 

artystycznych, ich rodzicami i nauczycielami (prowadzenie konsultacji, udzielanie 

pomocy terapeutycznej dla uczniów).. 

• Wspieranie uczniów posiadających opinie i orzeczenia rejonowych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

• Diagnozowanie i opiniowanie uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 

rozwoju artystycznego na wniosek rodziców i nauczycieli. 

• Prowadzenie działalności szkoleniowej i warsztatowej dla uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

• Integracja i wsparcie specjalistów (psychologów i pedagogów) z regionów 

dolnośląskiego i lubuskiego. 

• Realizacja projektów badawczych w obszarze psychologicznego i wychowawczego 

funkcjonowania środowiska szkolnictwa artystycznego oraz tworzenie publikacji 

z zakresu edukacji artystycznej.  

• Współpraca z wizytatorami ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego CEA  

i wizytatorami regionalnymi CEA 

 

Oferta skierowana do uczniów: 

• Konsultacje: kryzysy rozwojowe i sytuacyjne, zaburzenia nastroju, niskie poczucie 

własnej wartości, niepowodzenia szkolne, trudności emocjonalne, motywacja do 

ćwiczeń gry na instrumencie i nauki, radzenie sobie ze stresem, trudności rówieśnicze. 

• Diagnozowanie i opiniowanie: zdolności muzycznych, twórczego myślenia, 

samooceny, stylów radzenia sobie ze stresem, ryzyka depresji. 
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• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeby rozwojowych i edukacyjnych, a także 

określania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

ucznia. 

• Zajęcia indywidualne lub grupowe o charakterze psychoedukacyjnym 

i terapeutycznym. 

• Warsztaty. Przykładowa tematyka: 

✓ radzenie sobie ze stresem,  

✓ umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,  

✓ techniki relaksacyjne,  

✓ samoocena i poczucie własnej wartości,  

✓ nastoletnia depresja, 

✓ cyberprzemoc, 

✓ fonocholizm, 

✓ motywacja do nauki, 

✓ przygotowanie warsztatu wg zapotrzebowania. 

 

Oferta skierowana do rodziców:  

• Konsultacje dotyczące kwestii wychowawczych, edukacyjnych i artystycznych. 

• Szkolenia i warsztaty. Przykładowa tematyka: 

✓ umiejętności wychowawcze, 

✓ cyberprzemoc, jak uchronić dziecko w sieci, 

✓ fonocholizm, 

✓ budowanie poczucia wartości u dzieci, 

✓ wspieranie motywacji do gry na instrumencie i aktywności plastycznej, 

✓ nastoletnia, depresja – zapobieganie, rozpoznawanie, kontaktowanie ze 

specjalistami zdrowia psychicznego, 

✓ przygotowanie warsztatu wg zapotrzebowania. 

 

Oferta skierowana do nauczycieli:  

• Konsultacje dotyczące dostosowania form i metod pracy dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, trudności wychowawczych w klasie, kontaktów 

i budowania współpracy z rodzicami. 

• Szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych. Przykładowa tematyka: 

✓ wpływ zdalnego nauczania na uczniów i nauczycieli, 

✓ budowanie relacji z uczniem w trakcie zdalnego nauczania i nie tylko, 

✓ psychologia okresu dorastania, 

✓ specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne trudności w uczeniu się,  

✓ nastoletnia depresja – rozpoznawanie i wspieranie, 

✓ przemoc, cyberprzemoc, fonocholizm, 

✓ jak budować współpracę z rodzicami, 

✓ funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole artystycznej, 

✓ przygotowanie szkolenia wg zapotrzebowania. 



 

Oferta skierowana do psychologów i pedagogów szkolnych:  

• Tworzenie sieci współpracy, regularne spotkania specjalistów w celu: integracji, 

wsparcia zawodowego, wymiany doświadczeń, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, 

koleżeńskiej superwizji, dzielenia się dobrymi praktykami, diagnozowania trudności 

w pracy psychologów i pedagogów szkolnictwa artystycznego, wymiany materiałów 

i narzędzi. 

 

Formy współpracy:  

• Konsultacje telefoniczne, e-mailowe, online za pomocą komunikatorów (np. Skype). 

• Konsultacje osobiste, w siedzibie SPPP CEA we Wrocławiu. 

• Indywidualne wsparcie psychologiczne o charakterze terapeutycznym i/lub 

psychoedukacyjnym (stacjonarne lub online). 

• Warsztaty i szkolenia dla uczniów, rodziców nauczycieli (stacjonarne lub online).  

• Diagnozowanie ucznia, sporządzanie opinii. 

 

Kontakt:  

Olga Szewczyk 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Centrum Edukacji Artystycznej we Wrocławiu 

ul. Piłsudskiego 25, 50-044 Wrocław 

tel. 71 736 60 32, kom. 608 470 618 

email: szewczyk@cea.art.pl 

Skype: SPPP CEA Wrocław 

 

Dyżury  SPPP CEA we Wrocławiu:  

czwartek: 16.30 – 19.30 

piątek: 14.30 – 17.30 

 


