ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2
ROK SZKOLNY 2018/19
OFERTA DLA RODZICÓW:
L.P.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1

Wspomaganie rozwoju systemu językowego dziecka

2

Zabawy językowe dla dzieci i ich rodziców

3

Ryzyko dysleksji rozwojowej –pomoc dziecku

4

Rola zabawy w stymulowaniu rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym.

5

Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego- jak
pomóc dziecku w łagodnym starcie w przedszkolne
życie.

6

Gotowość szkolna

7

Warsztaty uwrażliwiające na potrzeby dziecka

RODZAJ ZAJĘĆ
(wykład, warsztat,
konsultacje)
warsztat

Grupa odbiorców
rodzice dzieci
przedszkolnych

Warsztat

rodzice dzieci
przedszkolnych

konsultacje/
prelekcja

rodzice dzieci szkoła
podstawowa
klasa I

warsztat

prelekcja
prelekcja
warsztat

rodzice dzieci
przedszkolnych
rodzice dzieci
przedszkolnych
rodzice dzieci
6- letnich
rodzice dzieci
przedszkolnych

Liczebność
grupy

Czas trwania
zajęć

do 30 osób

45min.

do 30 osób

1 godz.

Urszula Matuszewska,
Aneta Górska

do 40/50 osób

1 godz.

Lidia Rubik
Alina Włodarek
Małgorzata Adler
Małgorzata Krakowska

do 15 osób
(do 4 grup
dzieci 4-5 letnie)

1 godz.

do 20 osób
(do 4 grup)
3 grupy
do 25 osób
(do 3 grup)
do 25 osób

1godz.
1 godz.
1 godz.

Realizatorzy
Urszula Matuszewska,
Aneta Górska

Ewa Majchrzak
Ewa Majchrzak
Małgorzata Adler
Lidia Rubik
Małgorzata Krakowska
Małgorzata Krakowska

8

Pomoc uczniom mającym problemy w nauce, wskazówki
do pracy dla rodziców, kształtowanie motywacji do
nauki.

9

Jak bawić się z dzieckiem, aby ułatwić mu
przygotowanie do szkoły

prelekcja / warsztat

10

Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

prelekcja/warsztat

11

Rola dojrzałości emocjonalnej w osiąganiu gotowości
szkolnej

12

Doskonalenie umiejętności wychowawczych

13

Nagradzać, czy karać – o nagrodach, karach i
konsekwencjach.

prelekcja

14

Style wychowania i postawy rodzicielskie.

prelekcja

prelekcja

prelekcja

rodzice dzieci szkoła
podstawowa
kl. IV-VII

Zofia Rykała

do 30 osób

1 godz.

rodzice dzieci
przedszkolnych
(3-4 latki)

do 25 osób
(do 2 grup)

1 godz.

Magdalena Jackowska

rodzice dzieci
przedszkolnych

do 25 osób

1 godz.

Małgorzata Krakowska

rodzice dzieci
przedszkolnych

do 25 osób

1 godz.

Małgorzata Krakowska

rodzice dzieci
szkoła podstawowa

do 30 osób

1 godz.

Zofia Rykała

do 25 osób (do
4 grup)

1 godz.

Sylwia Tłustochowicz

do 25 osób (do
4 grup)

1 godz.

Sylwia Tłustochowicz

rodzice dzieci
przedszkolnych
szkoła podstawowa
kasy I-III
rodzice dzieci
przedszkolnych
szkoła podstawowa
klasy I-III

prezentacja
(przy okazji zebrań z
rodzicami)

rodzice uczniów klas
IV - VI

dowolna grupa
(do 6 grup)

45 min.

Renata Przytulska
Bożena Bator

rodzice dzieci
przedszkolnych
(do 4 grup)

dowolna grupa

45 min.

Agnieszka Ujma

do 25 osób

1godz.
(do 15.12.18r.)

do 30 osób

1 godz.

15

Twoje dziecko bezpieczne w sieci

16

Pierwsze symptomy uzależnienia od gier
komputerowych i Internetu wśród dzieci przedszkolnych

prelekcja

17

O stawianiu dzieciom granic w procesie wychowania

prelekcja

18

Zaburzenia odżywiania

prelekcja

rodzice uczniów
klas VI -VIII,
gimnazjalnych

Anna Korycińska
Alina Włodarek
Ewa Juszczyk

szkół średnich

19

„ Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby
dzieci mówiły. ”Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

warsztat

20

Internet – korzyści i zagrożenia

prelekcja

21

Samotność w sieci

prelekcja

22

Komunikacja z dorastającym dzieckiem

prelekcja

23

Twoje dziecko bezpieczne w sieci

24

Powszechne używanie urządzeń mobilnych jako szansa
lub zagrożenie dla więzi rodzinnych i międzyludzkich

prelekcja

25

Mądra miłość rodzica: zabawa zamiast zabawki

prelekcja

prezentacja

w I półroczu na terenie
Poradni dla chętnych
rodziców ze wszystkich
placówek
rodzice uczniów
klasy VI -VIII, gimnazja ,
szkoły średnie

15 osób

do 30 osób

40godz.

1 godz.
1 godz.

rodzice uczniów
klas VI -VIII,
gimnazjalnych
szkół średnich
dla rodziców dzieci
klas IV-VI
przy okazji zebrań
z rodzicami
dla rodziców
klas V-VIII
dla rodziców
klas II-V

Paulina Smaga
Małgorzata Kozera
Paulina Smaga

do 30 osób

bez ograniczeń

bez ograniczeń

bez ograniczeń

1 godz.

45 min.

Renata Przytulska
Bożena Bator

45 min

Renata Przytulska

45 min

Renata Przytulska

rodzice dzieci
klas I -VIII
gimnazjum

do 15 osób

90 minut

Tomasz Kozłowski
Barbara Tubielewicz
Barbara Tubielewicz

26

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

warsztat dla grupy
chętnych rodziców

27

Stawianie granic w procesie wychowawczym

wykład

rodzice dzieci
klas I- III

dowolna

30 minut

28

Budowanie relacji rówieśniczych

wykład

dowolna

1 godz.

29

Jak wesprzeć adaptację dziecka do środowiska

rodzice dzieci
szkoły podstawowej
klas gimnazjalnych
rodzice dzieci

prelekcja

Anna Korycińska
Alina Włodarek

dowolna

Tomasz Kozłowski
Justyna Czarnacka-

przedszkolnego?
30

Rola rodziców w motywowaniu dziecka do nauki

wykład

rozpoczynających
edukację przedszkolną
rodzice uczniów
klas I-IV

do 30 osób

30 minut

Wojtysek

45 min.

Natalia Borecka

