
 

DO  O F E R T Y   PP-P   W   M O R Ą G U 

Propozycje zagadnień  na  spotkaniach z dziećmi i młodzieżą  w szkołach w roku szkolnym 2016/17 

L.p. Temat (problem) Forma zajęć Prowadzący zajęcia Uwagi o realizacji 
1. TSR- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach Indywidualne spotkania L. Sekular 45 min. x 1 w tyg. 

 

2. 

Myślenie twórcze dla dzieci zdolnych. warsztaty L. Sekular, J. Kłosińska cykl warsztatów  
10 x 1hszkoły podstawowe 

3. 

 

Integracja klasy. warsztaty L. Sekular, J. Kłosińska, 

M. Krawczak, D. Miś 

wg potrzeb 

4. Jak pokonać stres? Techniki relaksacyjne warsztaty L. Sekular, J. Kłosińska, 

M. Krawczak 

2h szkoły podstawowe, 

gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne 

5. Zabawy przeciw agresji. 

 

warsztaty L. Sekular, J. Kłosińska, 

M. Krawczak 

45 min. 

8h-1x w tyg. szk. 

podstawowe 

6. ,,Mój lęk staje się moim sprzymierzeńcem.”- praca z lękiem Warsztaty lub  
spotkania indywidualne 

L. Sekular, J. Kłosińska 10h-1x w tyg. lub 45min. x 
1 w tyg. wszystkie typy 

szkół 

7. Socjoterapia 

 

warsztaty L. Sekular 60 min. x 1w tyg. 

Szk. Podstawowe, 
gimnazjalne 

8. 

 

Techniki uczenia się Warsztaty  L. Sekular, J. Kłosińska, 

M. Krawczak 

2godz wszystkie typy szkół. 

9. Terapia Instrumental Enrichmen- usprawnianie procesów 
myślowych i funkcji poznawczych u  dzieci z ADHD, 

upośledzonych, zdolnych, z trudnościami w nauce. 

terapia 

L. Sekular 

60min x1godz. w tyg. 

10. ,, Komunikacja i rozwiązywanie  konfliktów.” 

 
warsztaty 

L. Sekular, J. Kłosińska 
2godz.szk. podstawowe 



11. 

Trening umiejętności społecznych warsztaty 

D. Miś, K. Szerwińska zajęcia systematyczne  

2x45min/raz w tygodniu 

Szk. podstawowe 

12. Zajęcia dla dzieci w ramach grupy wsparcia dla 

rodziców dzieci z autyzmem zespołem Aspergera 
warsztaty 

D. Miś, K. Szerwińska 2x60min.szk. 

podstawowe 

13. 
Zajęcia dla dzieci w ramach grupy wsparcia dla 

rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 
Warsztaty  

D. Miś zajęcia systematyczne  

2x45min/raz w tygodniu 
 

14. 

 
Mój kolega ma autyzm warsztaty 

K. Szerwińska Szk. Podstawowe i 
przedszkola 

15. 

 

Zabawy poprawiające klimat w grupie i uczące 

współpracy 
warsztaty 

L. Sekular, J. Kłosińska 
2godz.szk. podstawowe 

16. 

 
„Umiejętność współpracy w grupie.” warsztaty 

L. Sekular, J. Kłosińska 
2x45min.szk. podstawowe 

17. 
,,EEG Biofeedback” 

Treningi na terenie poradni na 

prośbę rodziców. 

J. Kłosińska,  

M. Krawczak 

 Cykl co najmniej 20 

treningów 

18 

 

 

Trening umiejętności matematycznych – zajęcia 

grupowe  

a) dla dzieci I-III  szkoły podstawowej. 

b) dla dzieci przedszkola 

warsztaty 

J. Adamowicz 

2x45min.szk. podstawowe 

 

 

19. 

Diagnoza możliwości intelektualnych w oparciu o 

metody psychologiczne jako pomoc w planowaniu 

kariery zawodowej i wyborze kierunku kształcenia” 

grupowe badanie i indywidualne 

omówienie wyników 

 

A. Żmich 2 godz. lekcyjne  

(90 min.) + spotkanie 

indywidualne 

uczniowie gimnazjum 

 

 

 

20. 

Profilaktyka zażywania „dopalaczy” 

wykład w oparciu o prezentację 

multimedialną z elementami 

ćwiczeń 

 

A. Żmich 1 godz. lekcyjna 

(45 minut) 

gimnazjum/szkoły 

ponadgimnazjalne 



21. 

„Metody efektywnego uczenia się” 

wykład w oparciu o prezentację 

multimedialną z elementami 

ćwiczeń 

A. Żmich 2 godz. lekcyjne  

(90 min.) 

gimnazjum/szkoły 

ponadgimnazjalne 

 

 

 

22. 

 

„Co z naszą kreatywnością (czyli jak rozbudzić naszą 

twórczość?)” 

wykład w oparciu o prezentację 

multimedialną z elementami 

ćwiczeń 

 

 

A. Żmich 1 godz. lekcyjna 

(45 minut) 
 

gimnazjum/szkoły 

ponadgimnazjalne 

23. 

 

Metody relaksacyjne 

wykład w oparciu o prezentację 

multimedialną + część 

praktyczna 
 

A. Żmich 2 godz. lekcyjne  

(teoria + praktyka) 

(90 min.) 

gimnazjum/szkoły 

ponadgimnazjalne 

 

24. Przesiewowa diagnoza funkcji wzrokowych badania 
M. Kraska 

W zależności od potrzeb 

 

25. 

Zajęcia rozwijające umiejętność komunikacji 

interpersonalnej. 
 

Warsztaty 

 

D. Miś 
2x45 min 

ucz. gimnazjum 

 


