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 SPOTKANIA I SZKOLENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘCIACH:

Temat Cel Organizacja zajęć
Osoba

prowadząca

W sieci sieci-
- jak się zalogować i nie

zwariować?”
Materiał psychoedukacyjny dla

rodziców  i nauczycieli

Psychoedukacja: wpływ
cyberprzestrzeni na

funkcjonowanie dzieci
młodzieży

Materiał 
psychoedukacyjny 
w formie ulotki

Praca zespołowa:
psychologów: 
-Wiktoria 
Listowska
-Katarzyna 
Kędzierzyńska
-Natalia Jochym

Zdrowie w głowie

Profilaktyka zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży

Nowe wyzwania 

Omówienie czynników
ryzyka problemów

psychicznych uczniów
związane z epidemią.

Wskazanie czynników
chroniących, czyli

sposobów ochrony i
dbałości o równowagę
psychiczną uczniów.

Wykład. 
Prezentacja 
multimedialna.

Miejsce i 
organizacja: 
w zależności od 
potrzeb

Psycholog:
Julita Krajczyńska

Rodzina w pandemii
Spotkania dla rodziców

Psychoedukacja:  wsparcie
rodziców w radzeniu z

wyzwaniami w epidemii,
wzmocnienie kompetencji

wychowawczych 

Cykliczne
indywidualne
spotkania na terenie
poradni zgodnie z
potrzebami
rodziców

Pedagog:
Edyta Borowczak

Szkolny start w pandemii
Zajęcia dla rodziców i

nauczycieli

Psychoedukacja: jak
wspierać dziecko w
procesie adaptacji w

okresie wczesnej edukacji

Wykład (1h)
Spotkania w szkole

Psycholog:
Natalia Jochym
Pedagog:
Katarzyna Ristau-
Dmytryszyn

Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców 

Program zajęć dla rodziców
doskonalący podstawowe

umiejętności
wychowawcze. 

Nauka budowania dialogu
w rodzinie, nawiązywania
głębszych i cieplejszych

relacji z dziećmi lub
wychowankami.

 Warsztaty 
10 spotkań

3-godzinnych 

Miejsce i terminy po
zebraniu grupy

Pedagodzy: 
Justyna Drzymała
Katarzyna 
Frąckowiak
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Zajęcia wspomagające
uczenie się czytania, pisania,

liczenia
Rodzice wraz z uczniami klas

I-II

Ukierunkowanie pracy
rodzica z dzieckiem w

domu

Cykl 10 spotkań
Zajęcia odbywają 
się z udziałem 
rodziców
 w miarę potrzeb są 
poszerzane o 
konsultacje z 
nauczycielem

Pedagog: 
Katarzyna Ristau-
Dmytryszyn

Moje dziecko ma ADHD
Jak pracować z dzieckiem z
Zespołem Nadpobudliwości

psychoruchowej

Psychoedukacja na temat
specyfiki funkcjonowania
dziecka z zespołem ADHD.
Jakie kroki należy podjać w
celu dostosowania metod
wychowawczych do potrzeb
dziecka.

Wykład (1h) z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej

Psycholog:
Wiktoria Listowska

Higiena narządu wzroku

Popularyzacja ogólnych
zasad higieny i profilaktyki

narządu wzroku.
Minimalizowanie

niekorzystnych skutków
długotrwałego czasu

spędzanego przed ekranem
komputera i komórki.

Wykład (1h) z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej

Pedagog:
Ewa Łażewska

Jak wspierać dziecko w
pokonywaniu trudności w

nauce

Pogłębienie wiedzy na
temat skutecznych metod

pomocy dziecku
zmagającemu się z

trudnościami w nauce

Wykład (1h) z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej

Psycholog:
Barbara 
Dmytryszyn

Dysleksja to nie choroba

Fakty i mity na temat
dysleksji

prezentacja form pomocy 
i wsparcia dla dziecka 

z dysleksją

Warsztat na terenie
szkoły

Pedagodzy:
Ewa Łażewska
Justyna Drzymała

Informacje praktyczne:

• Korzystanie z proponowanych zajęć jest dobrowolne i bezpłatne
• Zajęcia odbywają się  we wcześniej ustalonych terminach 
• Zainteresowanych rodziców lub placówki  prosimy o kontakt z poradnią, pracownikiem 

odpowiedzialnym za organizację i wypełnienie formularza zgłoszenia
• Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie
• Informacje o terminach i organizacji zajęć dostępne w sekretariacie poradni.

Zgłoszenia prosimy składać do końca października 2021 roku.


