Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji Artystycznej w Poznaniu
61-736 Poznań, ul. Hejmowskiego 1
tel. 61 858 54 85
email: wojtaszek@cea.art.pl

20-620 Lublin, ul. Muzyczna 8
tel. 81 534 89 22
e-mail: bissinger@cea.art.pl

OFERTA SPPP CEA W POZNANIU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

dr Aleksandra Wojtaszek, psycholog
wojtaszek@cea.art.pl
tel. 61 858 54 88
Bursa Szkół Artystycznych, ul. Hejmowskiego 1 w Poznaniu
dyżury we wtorki godz. 13.00-19.00

CELE I ZADANIA:
1. Prowadzenie działalności poradnianej w postaci konsultacji, pomocy
terapeutycznej, diagnozowania i opiniowania dla uczniów szkół
artystycznych, a także rodziców i nauczycieli (spotkania indywidualne
oraz grupowe).
2. Wsparcie psychologiczne w kontekście specyficznych trudności
muzycznych.
3. Przeprowadzenie dwóch spotkań dla psychologów i pedagogów regionu
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, podczas których omawiane
będą kwestie dotyczące sprawnego współdziałania, a także dotyczące
trudności doświadczanych w indywidualnej pracy psychologa/pedagoga
konkretnych szkół artystycznych. Spotkania te mają przyczynić się do
integracji
środowiska
psychologiczno-pedagogicznego
regionu.
Planowane terminy to jesień 2020 i wiosna 2021.
4. Przeprowadzenie 6 szkoleń dla szkół artystycznych (dla uczniów, jak
i rady pedagogicznej) z zakresu m. in. radzenia sobie z tremą
koncertową, strategii ćwiczenia na instrumencie, budowania odporności
psychicznej, technik motywacyjnych, skutecznej autoprezentacji itp.
5. Propagowanie i rozpowszechnianie informacji o działalności SPPP CEA:
• kontakt ze szkołami województwa wielkopolskiego,
• spotkania z dyrektorami i radami pedagogicznymi,
• zamieszczenie informacji na stronach internetowych,
• przygotowanie plakatów i ulotek.
6. Współpraca z wizytatorem CEA ds. poradnictwa psychologicznopedagogicznego oraz wizytatorem regionalnym.
7. Współpraca z psychologami prowadzącymi SPPP w innych regionach
Polski – wymiana doświadczeń oraz współorganizacja warsztatów,
szkoleń, konferencji, projektów badawczych, publikacji.

8. Włączanie się w organizację/uczestnictwo w zajęcia, seminaria itp.
psychologiczne z naciskiem na środowisko muzyczne.
9. Uczestnictwo w projektach badawczych i publikacyjnych, z naciskiem
na środowisko muzyczne.
FORMY DZIAŁALNOŚCI:
1. Poradniana
-konsultacje i porady psychologiczne,
-pomoc terapeutyczna,
-diagnozowanie,
-opiniowanie.
2. Szkoleniowo-edukacyjna
-prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów psychologicznych
dostosowanych do potrzeb danej placówki,
-prowadzenie
warsztatów
psychologicznych
na
kursach
muzycznych (z naciskiem na kursy dla chórzystów i dyrygentów),
-organizacja form doskonalenia zawodowego dla pedagogów i
psychologów szkolnictwa artystycznego w regionie wielkopolskim
(seminaria, warsztaty)
-współpraca szkoleniowa z innymi psychologami SPPP CEA.
3. Badawcza i publikacyjna
-artykuły i publikacje.

Aleksandra Wojtaszek

