
ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

OFERTA SZKOLEŃ 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 pedagogów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

Rozpoznawanie problemów emocjonalnych uczniów 
Rówieśnicza interwencja kryzysowa 

Grupa wsparcia dla pedagogów 

 

OFERTA SZKOLEŃ  DLA NAUCZYCIELI 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA TERENIE SZKOŁY 
 

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 SZKOLEŃ DLA RODZICÓW 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI 

ZGŁOSZENIA DO SEKRETARIATU PORADNI 

ZAPISY WG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ 
 

Profilaktyka uzależnień, w tym od narzędzi cyfrowych 

Powszechne używanie urządzeń 

mobilnych jako szansa lub zagrożenie 

dla więzi rodzinnych i międzyludzkich 

Rodzice młodzieży od kl. VII 
16.11.2021r. godz.16.30 

19.01.2022r. godz.16.30 

Problemy wychowawcze 

Zaburzenia odżywiania. 
Rodzice młodzieży od kl. VII-VIII 

i szkół średnich. 

07.02.2022 godz. 15,30 

14.03.2022 godz. 15,30 

Prawidłowości i zaburzenia rozwojowe  
Szkoła dla rodziców dzieci z ADHD /Zespołem Aspergera 

Depresja u młodzieży 
 

OFERTA SZKOLEŃ DLA RODZICÓW 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE NA TERENIE SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA 
 

Prawidłowości rozwojowe dzieci przedszkolnych 

Jak rozwijać samodzielność u dziecka 

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

Integracja sensoryczna – jak rozumieć dziecko z zaburzeniami SI 

Prawidłowości i zaburzenia rozwojowe wieku dojrzewania  

Nieśmiałe, agresywne, egoistyczne lub nadmiernie empatyczne? - dzieci wysoko wrażliwe 

 

 



OFERTA DLA UCZNIÓW 

 

Zajęcia wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci 

Czy można się złościć?- edukacja emocjonalna 

Rówieśnicza interwencja kryzysowa 

Profilaktyka uzależnień, w tym od narzędzi cyfrowych 

Internet – korzyści i zagrożenia 

Zajęcia z zakresu zdrowia psychicznego i higieny psychicznej uczniów  

Zaburzenia odżywiania.  

Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem 

Zaburzenia odżywiania. 

Stres- profilaktyka, sposoby radzenia sobie. 

Zajęcia profilaktyczne z obszaru komunikacji interpersonalnej  

Komunikacja 

Przeciwdziałanie przemocy i agresji 
Zapobieganie zachowaniom agresywnym 

 


