Aktualna

koncepcja

organizacji

i

funkcjonowania

poradnictwa

psychologiczno-

pedagogicznego dla szkół artystycznych jest kontynuacją idei naukowo-badawczej i szkoleniowej
z zakresu psychologii muzyki, która była propagowana i wdraŜana w latach pięćdziesiątych
XX wieku.
Od 2008 roku, przy Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie działały Punkty Konsultacyjne
Poradnictwa

Psychologicznego,

kierowane

przez

dr

Małgorzatę

Sierszeńską-Leraczyk,

dr Jolantę Kępińską-Welbel i dr Annę. Gluską. Na doświadczeniach wyniesionych z funkcjonowania
tych Punktów opiera się koncepcja organizacji Specjalistycznych Poradni PsychologicznoPedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej (SPPP CEA). Funkcję głównego koordynatora
CEA d. s. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego pełni dr Urszula Bissinger-Ćwierz.
W listopadzie 2012 r. otwarta została Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Łódzkiego, która swą siedzibę ma w Zduńskiej Woli,
przy Liceum Plastycznym im. Katarzyny Kobro.

Celem poradni jest:
− udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom szkół artystycznych
regionu łódzkiego, wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych szkolnictwa
artystycznego, ich rodzicom, nauczycielom i wychowawcom,
− diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna środowiska wychowawczego szkół, burs,
internatów szkolnictwa artystycznego,
− udostępnianie i upowszechnianie wiedzy o psychologicznych i pedagogicznych
aspektach edukacji artystycznej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców,
− integracja środowiska psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w szkołach
i placówkach opiekuńczo wychowawczych szkolnictwa artystycznego regionu
łódzkiego,
− prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii, edukacji plastycznej oraz
udział w ogólnopolskich projektach badawczych (we współpracy z Koordynatorem
SPPP CEA), włączenie się w organizację warsztatów i konferencji.

W Poradni zatem, pomoc mogą uzyskać wszyscy członkowie społeczności szkolnej
- uczniowie, rodzice, nauczyciele, opiekunowie bursy a formy tej pomocy są róŜnorodne
od konsultacji po terapię, mediacje, stymulację motywacji do nauki i rozwijania uzdolnień,
prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej.
Poradnia włączyła się w projekty badawcze we współpracy z Koordynatorem SPPP CEA
i koordynuje prace związane z projektem „Narzędzia diagnostyki psychologicznej i pedagogicznej
do stosowania w szkolnictwie artystycznym” Celem projektu jest m. in. zestawienie

psychologicznych i pedagogicznych narzędzi diagnostycznych uŜywanych w praktyce
szkolnej,

oraz

tworzenie

nowych

narzędzi

diagnozujących

specyficzne

trudności

psychologiczne i pedagogiczne doświadczane przez uczniów i nauczycieli szkół
artystycznych.
Pani pedagog naszej szkoły współpracuje w Zespole Projektowym Szkół Plastycznych,
którego liderem jest: mgr ElŜbieta Olejniczak (SPPP CEA z siedzibą w Zduńskiej Woli).

Sposoby kontaktu z psychologiem SPPP CEA z siedzibą w Zduńskiej Woli:
− wizyta u psychologa w SPPP CEA uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców,
psychologów

i

pedagogów

szkół

artystycznych

(termin

po

zgłoszeniu

telefonicznym).
− przyjazd psychologa do szkoły/ placówki w celu: * rozpoznania specyficznych
problemów szkoły/ placówki * pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnej/ kryzysowej
społeczności szkolnej/ placówki * przeprowadzenie wykładu/ warsztatu/ szkolenia.

Kontakt:
98-220 Zduńska Wola, ul Sieradzka 29
tel. 43 823 64 29, 607 225 499
email: psycholog@lpzdwola.pl
ela2802@poczta.fm
dyŜury: wtorek 12.00-18.00

