
Oferta dla rodziców 2015/2016 
 

L.p. Temat (problem) Forma zajęć 
Prowadzący 

Ilość godzin 

1.  Dojrzałość szkolna - jak zapewnić dziecku dobry start w 
szkole? 

 Prezentacja multimedialna Małgorzata 
Jaczyńska 

 45min. 

2.   Czy przedszkolak jest gotowy do szkoły? Prelekcja z prezentacją multimedialną Dorota Miś 1 x 45min. 

 

3.  Rozwój psychomotoryczny dziecka 3, 4 letniego. 

 

Prelekcja z prezentacją multimedialną Dorota Miś 

Katarzyna 

Szerwińska 

1 x 60 min. 

4.  Mądra miłość. Jak wychować szczęśliwe dziecko? Prelekcja z prezentacją multimedialną Dorota Miś 1 x 60 min. 

5.  Postawy rodzicielskie – rodzina szansą rozwoju dla 

osobowości dziecka  

Prelekcja z prezentacją multimedialną Dorota Miś 

Zenona Tersa 

2x45 min. 

6.  Jak przygotować dziecko do nauki w klasie czwartej? Prelekcja z prezentacją multimedialną Dorota Miś 45 min 

7.  Jak wspierać w nauce dziecko w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej? 

Prelekcja z prezentacją multimedialną Dorota Miś 45 min 

8.  Jak rodzice mogą pomóc swojemu dziecku w nauce? Prelekcja z prezentacją multimedialną Eugeniusz 

Kulawiak 

40 min 

9.  Szkoła dla rodziców i wychowawców. Warsztaty 

 

Dorota Miś 

Lidia Sekular 
Zenona Tersa 

Joanna Kłosińska 

Katarzyna 
Szerwińska 

10 x 4godz. 

10.  Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD. Warsztaty Lidia Sekular 6 x 2h 

11.  Jak wychować nadruchliwe dziecko? Pogadanka – dyskusja Lidia Sekular 1h 

 

12.  Jak radzić sobie z  problemami wychowawczymi w domu? Indywidualne spotkania o charakterze 

terapeutycznym 

Lidia Sekular wg potrzeb 



13.  Zasady działania PPP. Zasady udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

prelekcja Joanna Kłosińska 

Eugeniusz 

Kulawiak 
Dorota Miś 

1 godz. 

14.  
 

 

Kontrola i zaufanie - czy to da się pogodzić? Prezentacja multimedialna Małgorzata 

Jaczyńska 

Prelekcja dla 

rodziców 

minimum 45min 

15.  „ Bo z Tobą nie da się rozmawiać”- jak budować porozumienie 

z nastolatkiem? 

Prezentacja multimedialna Małgorzata 

Jaczyńska 

Prelekcja dla 

rodziców minimum 

45min 

16.  Problemy i zagrożenia wieku dorastania. Zasady dobrej 

komunikacji. 

Prezentacja multimedialna dla rodziców 

uczniów gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

Aleksandra 

Żmich 

ok. 30 min. 

(w ramach 

wywiadówki  
z rodzicami) 

17.  Jak radzić sobie z wychowaniem dziecka w okresie dorastania? Prelekcja Eugeniusz 

Kulawiak 

40 min 

18.  Profilaktyka zażywania tzw. „dopalaczy” przez młodzież. Prezentacja multimedialna dla rodziców 

uczniów gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Aleksandra 

Żmich 

ok. 30 min. 

(w ramach 

wywiadówk) 

19.  Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami? Prelekcja Eugeniusz 

Kulawiak 

40 min 

20.  Rola rodziców i rodziny w kształtowaniu u uczniów motywacji 
do nauki. 

Prezentacja multimedialna dla rodziców 
uczniów gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Aleksandra 
Żmich 

ok. 30 min. 
(w ramach 

wywiadówki ) 

21.  Jak nauczyć dziecko przestrzegania reguł i zasad? - skuteczna 
komunikacja z dzieckiem.  

Prelekcja z prezentacją multimedialną 
dla rodziców dzieci przedszkolnych 

Zenona Tersa  2 godz. 

22.  Czas wolny dziecka. Jak pomóc dziecku w zorganizowaniu 
czasu wolnego? 

Prelekcja połączona z prezentacją 
multimedialną dla rodziców dzieci 

szkół podstawowych. 

Joanna Kłosińska 
Lidia Sekular 

1 godz. 

23.  EEG-B – podstawowe zagadnienia, zastosowanie. 
 

Prelekcja połączona z prezentacją 
multimedialną  

Joanna Kłosińska 
Magdalena 

Krawczak 

30 min. 



24.  Specyficzne trudności w uczeniu się. Prelekcja połączona z prezentacją 

multimedialną dla rodziców dzieci klas 

IV – VI szkół podstawowych 

Joanna Kłosińska 

Lidia Sekular 

1 godz. 

 

25.  Ryzyko dysleksji. Prelekcja połączona z prezentacją 
multimedialną dla rodziców dzieci klas 

I – III szkół podstawowych 

Joanna Kłosińska 1 godz. 
 

 

26.  Uczeń z dysleksją w domu. Prelekcja połączona z prezentacją 

multimedialną dla rodziców dzieci klas 
IV – VI szkół podstawowych 

Joanna Kłosińska 

Lidia Sekular 

1 godz. 

27.  Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? 

 Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.  

Prezentacja multimedialna Magdalena 

Krawczak 

ok. 30 minut  

 

28.  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem 
Aspergera. 

Warsztaty Katarzyna 
Szerwińska 

Zenona Tersa 

Dorota Miś 
Agnieszka 

Rutkowska 

3x60 min 
(raz w miesiącu) 

29. . Konsultacje psychologiczne dla rodziców na terenie 

przedszkola. 

 Katarzyna 

Szerwińska 

zgodnie z 

zapotrzebowaniem 

30.  Dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera w 
szkole/przedszkolu. 

Prelekcja z prezentacją multimedialną Katarzyna 
Szerwińska 

Dorota Miś 

1x45 min. 

31.  Czym są zaburzenia integracji sensorycznej? Wpływ zaburzeń 
SI na zachowanie dziecka. 

Prelekcja z prezentacją multimedialną Agnieszka 
Rutkowska 

40 min 

 


