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OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W REALIZACJI ZADAŃ

WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sieradz, wrzesień 2020 r.



DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

1. „Dziecko z depresją w szkole” A. Powroźnik, A. Krogulecka

2. „Elementy terapii behawioralnej w eliminowaniu zachowań trudnych u dzieci” – zajęcia

skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. E. Zwierzak

3. „Dziecko z FAS w szkole”. E. Zwierzak  

4. „Cyberprzemoc- dziecko sprawca i ofiara”. E. Zwierzak

5. „Kształcenie  uczniów  niepełnosprawnych  w  szkołach  ogólnodostępnych” -  konsultacje

indywidualne i grupowe. T. Lipka-Ciupek, E. Zwierzak, R. Brzezińska, K. Ruszkowska

6. „Nieprawidłowości  rozwojowe  u dzieci  w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym” -

zajęcia  skierowane  do  nauczycieli  wychowania  przedszkolnego  i  wczesnoszkolnego.

E. Zwierzak

7. „Dziecko  z  zespołem  Aspergera  lub  autyzmem” -  zajęcia  skierowane  do  nauczycieli

przedszkola i szkół podstawowych. R.Brzezińska, E. Zwierzak, A. Sowała

8. „Dziecko z mutyzmem wybiórczym” - zajęcia skierowane do nauczycieli przedszkola i szkół

podstawowych. A. Sowała

9. „Dziecko  nieśmiałe  w  grupie” – zajęcia  skierowane  do  nauczycieli  wychowania

przedszkolnego i wczesnoszkolnego. A. Sowała

10. „Wspomaganie rozwoju dzieci od 3 do 7 r. ż. Metodą Dobrego Startu” -  zajęcia skierowane

do nauczycieli wychowania przedszkolnego R. Brzezińska

11. „Kształtowanie świadomości fonologicznej  u  dzieci  przedszkolnych i  uczniów kl.  I-III”
(ćwiczenia  funkcji  słuchowych)  – zajęcia  skierowane  do  nauczycieli  wychowania

przedszkolnego i wczesnoszkolnego. R. Brzezińska

12. „Dziecko z ryzyka dysleksji w przedszkolu i na I etapie kształcenia”. A. Komar

13. „Wspomaganie rozwoju mowy i kształtowanie kultury języka dzieci”. A. Komar

14. „Higiena  i  emisja  głosu  w  pracy  nauczyciela”  -  ćwiczenia  oddechowe  i  dykcyjne.

A. Komar, B. Neyman

15. „Nauczyciel  w  trudnym  czasie  -  radzenie  sobie  ze  stresem  w  zawodzie  nauczyciela”.

A. Krogulecka, O. Powroźnik

16. „Mobbing w szkole. Sposoby diagnozowania i przeciwdziałania”. A. Jasianek-Dobras

17. „Dziecko  krzywdzone.  Interwencja.  Tworzenie  strategii  pracy  z  rodziną”.

A. Jasianek-Dobras

18. Grupa wsparcia psychologów szkolnych i przedszkolnych. A. Krogulecka, K. Ruszkowska

19. Konsultacje indywidualne pracownicy poradni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

20. Grupa wsparcia logopedów. A. Komar



DLA RODZICÓW

Warsztaty cykliczne prowadzone na terenie PPP:

1. „Szkoła dla rodziców i wychowawców ” program MEN i ORE – 10 spotkań warsztatowych

skierowanych  do  rodziców  pragnących  poprawić  swoje  kompetencje  wychowawcze.

A. Jasianek-Dobras, A. Krogulecka, E. Zwierzak

2. „Szkoła dla rodziców i wychowawców – rodzeństwo bez rywalizacji” program MEN i ORE

– 10 spotkań warsztatowych skierowanych do rodziców pragnących poprawić swoje kompetencje

wychowawcze. A. Krogulecka, E. Zwierzak

3. „Szkoła dla rodziców i wychowawców - NASTOLATEK ” program MEN i ORE – 10 spotkań

warsztatowych skierowanych do rodziców dzieci w okresie adolescencji. A. Krogulecka, E. Zwierzak

4. „Dziecko z Zespołem Aspergera” – 3 spotkania warsztatowe skierowane do rodziców dzieci

z Zespołem Aspergera. A. Sowała

5. „Nieśmiałość u dzieci  w wieku przedszkolnym”  -  3 spotkania warsztatowe dla rodziców.

A. Sowała

6. „Dziecko z mutyzmem wybiórczym” -  3 spotkania warsztatowe dla rodziców. A. Sowała

7. „Praca  z  dzieckiem nadpobudliwym w domu”  -  6  spotkań  warsztatowych dla  rodziców.

A. Sowała, A Krogulecka

8. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. M. Palma

9. „Jak pomóc dziecku z tendencjami depresyjnymi”- 2 spotkania warsztatowe.  A. Powroźnik

10. „Asertywna komunikacja rodziców z dzieckiem” - 3-5 spotkań warsztatowych z rodzicami

dzieci przedszkolnych,  A. Powroźnik

11. „Jak pomóc dziecku radzić sobie ze  stresem i  strachem” -   2-3 spotkań  warsztatowych

z rodzicami. A.  Powroźnik

12. „Pozytywne  relacje  z  dzieckiem  w  domu  -  elementy  wychowawcze  z  pozytywnej
dyscypliny” - 2 spotkania warsztatowe z rodzicami dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku

szkolnym. M. Palma

13. „Jestem  z  Ciebie  dumny”  –  5  spotkań  warsztatowych  których  celem  jest  wzmocnienie

kompetencji wychowawczych oraz efektywnego wspierania dzieci. A. Jasianek-Dobras

Spotkania  psychoedukacyjne  z  rodzicami  (jednorazowe)   na  terenie  placówek  lub  w  formie
zdalnej:  Zajęcia  dostosowane  do  potrzeb  zgłaszanych  przez  szkoły  i  placówki,  planowane  po

wspólnym ustaleniu zakresu tematycznego oraz celów psychoedukacji. Spotkania mogą odbywać się

w następujących obszarach tematycznych:  profilaktyka,  wychowanie,  edukacja,  zdrowie,  rozwój
dziecka.



DLA UCZNIÓW

1. Program  profilaktyczny  dla  dzieci  6-letnich  z  dysharmoniami  rozwojowymi
charakterystycznymi  dla  ryzyka  dysleksji  „Podaj  mi  rękę...” – cykl  16  spotkań

przeznaczonych dla dzieci 6-letnich. A. Komar, R. Brzezińska

2. „Sprawny język” – program profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3-6 letnich. A. Komar

3. „Trening  umiejętności  społecznych  dla  dzieci”-  cykliczne  zajęcia  warsztatowe.

A. Krogulecka, E. Zwierzak

4. „Jak dbać o swoje zdrowie” – cykl 3 spotkań profilaktycznych. A. Jasianek - Dobras

5. „Trening  zastępowania  agresji”  -  cykliczne  zajęcia  warsztatowe.  A.  Jasianek-Dobras,

E. Zwierzak, A. Krogulecka

6. „KoronaSTRES” – krótki trening radzenia sobie ze stresem i napięciem w trudnych czasach.

A. Powroźnik, A. Krogulecka

7. „Budowanie poczucia własnej wartości”. A. Powroźnik, A. Krogulecka

8. „Zachowania asertywne”. A. Krogulecka

9. „W  świecie  uczuć-  krótki  kurs  radzenia  sobie  ze  złością  i  innymi  emocjami”.
A. Krogulecka , A. Powroźnik

10. „Otwarty umysł – trening kreatywności i innowacyjności”. A. Krogulecka

11. „Bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni”. B. Neyman, A. Krogulecka

12. „Autoprezentacja – umiejętność prezentacji własnej osoby”. E. Zwierzak, A. Krogulecka

13. Przesiewowe badania logopedyczne - badania grupowe.  A. Komar, B. Neyman

Placówki zainteresowane przedstawioną ofertą prosimy
o zgłaszanie do Poradni wybranej tematyki na piśmie do 15 października 2020 r.

  lub minimum 3 tygodnie przed     oczekiwanym terminem realizacji. 
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mgr Agnieszka Jasianek-Dobras


