
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI NA TERENIE PORADNI 

ZGŁOSZENIA DO KOORDYNATORÓW PLACÓWEK 

ZAPISY WG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ 

 

Problemy wychowawcze z uczniami – sposoby radzenia sobie z nimi 
GRUPA WSPARCIA dla nauczycieli wspomagających i wychowawców dzieci/ uczniów z autyzmem/ZA 

Prawidłowości rozwojowe dzieci przedszkolnych 

Grupa wsparcia dla logopedów  - Forum Logopedów 

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA TERENIE SZKOŁY 
 

Prawidłowości rozwojowe dzieci przedszkolnych 
Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku 3-4 lat 

Wspomaganie  rozwoju systemu językowego dzieci w wieku 5-6 lat 

Problemy wychowawcze z uczniami – sposoby radzenia sobie z nimi 
Dziecko ze spektrum autyzmu- diagnoza i praca. 

Dziecko lękowe, dziecko z mutyzmem - diagnoza i praca 

Dziewczęta ze spektrum autyzmu - diagnoza i praca. 

Rozpoznawanie problemów emocjonalnych uczniów 
Emocje dziecka jak z nimi pracować. 



 

OFERTA DLA RODZICÓW 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI 

ZGŁOSZENIA DO SEKRETARIATU PORADNI 

ZAPISY WG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ 
 

Prawidłowości i zaburzenia rozwojowe 

Najczęstsze błędy wychowawcze i 

ich konsekwencje. 

rodzice dzieci przedszkolnych 

szkoła podstawowa 

klasy I-III 

 

19.10.2021r. g.16.30 

08.02.2022r. g.16.30 

 

Rodzice, a nastolatki – o trudnych 

relacjach w trudnym czasie. 

rodzice uczniów szkół 

podstawowych kl. V - VIII 

23.11.2021r. godz.16.30 

29.03.2022r. godz.16.301h 

Szkołą dla rodziców i wychowawców 

Szkoła dla rodziców i 

wychowawców 

Grupa rodzice/nauczyciele/ wychowawcy dzieci klas I-III 

Grupa rodzice/nauczyciele/ wychowawcy dzieci klas IV-VIII 

Szkoła dla rodziców dzieci z 

ADHD /Zespołem Aspergera 
Rodzice dzieci przedszkolnych/szkół podstawowych klas I-IV 

Profilaktyka uzależnień, w tym od narzędzi cyfrowych 

Bezpieczeństwo dzieci w Sieci 
rodzice dzieci przedszkolnych 

oraz uczniów klas I -IV 
02.12.2021r. godz. 16.30 

 

 

 

 

 



OFERTA DLA RODZICÓW 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA TERENIE SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA 
 

Prawidłowości rozwojowe dzieci przedszkolnych 

Jak rozwijać kompetencje językowe dzieci? 

Zabawy językowe dla dzieci 3-6 letnich 

Domowe sposoby na terapię ręki  

Rola rodzica w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Dzieci z problemami emocjonalnymi, nieśmiałość, mutyzm, lęk – jak wspierać rozwój 

Integracja sensoryczna – jak rozumieć dziecko z zaburzeniami SI 

Prawidłowości i zaburzenia rozwojowe wieku dojrzewania (jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe, zachowania 

ryzykowne, stany depresyjne, jak reagować, jakie działania pomocowe podejmować 
Integracja sensoryczna – jak rozumieć dziecko z zaburzeniami SI 

Profilaktyka uzależnień, w tym od narzędzi cyfrowych 

Bezpieczeństwo dzieci w Sieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTA DLA UCZNIÓW 

 

Zajęcia wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci 

Rozumienie własnego ciała- zabawy sensoryczne 

Od złości do radości - edukacja emocjonalna 

Świat emocji - edukacja emocjonalna 

Świat emocji - edukacja emocjonalna 

Profilaktyka uzależnień, w tym od narzędzi cyfrowych 

Bezpieczeństwo dzieci w Sieci 

Cyberprzemoc w czasach pandemii 

Zajęcia z zakresu zdrowia psychicznego i higieny psychicznej uczniów (jak radzić sobie ze stresem, izolacją, 

trudnymi emocjami. Anoreksja, bulimia. Jak szukać pomocy) 

Stres- jak sobie z nim radzić? 

Wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji interpersonalnych i wyrażaniu swoich emocji. 

Dziecięca radość życia – zajęcia przeciw stanom depresyjnym małego dziecka 

Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem 

Zajęcia profilaktyczne z obszaru komunikacji interpersonalnej (asertywność, radzenie sobie w sytuacjach 

konfliktowych) 

Powiedz stop - granice lojalności koleżeńskiej. 

Potrafię odmówić – warsztaty z asertywności dla dzieci 

 


