
 

 

SPOTKANIA, WARSZTATY, PRELEKCJE DLA RODZICÓW 

ZAGADNIENIA TEMATYKA ADRESACI 

CZAS TRWANIA 

SPOTKAŃ – 

godziny lekcyjne 

PROWADZĄCY 

Problemy logopedyczne 

Jak pomóc dziecku z wadą wymowy - 

logopedyczne ABC. 

Mowa a wymowa. 

Rodzice dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym 
2 godz. 

Marta Rodziewicz- logopeda 

Kornela Piątkowska-Kwapisz 

- logopeda 

Dziecko z centralnym zaburzeniem przetwarzania 

słuchowego. 

Rodzice i dzieci  

w wieku przedszkolnym 
2 godz. Marta Rodziewicz - logopeda 

Jestem po to, by wspierać – zabawy logopedyczne. 

Warsztaty dla rodziców z dziećmi. 

Rodzice i dzieci w wieku 

przedszkolnym 
2 godz. Marta Rodziewicz - logopeda 

Dojrzałość szkolna 

Czym jest i od czego zależy dojrzałość szkolna 

dziecka 6-cio letniego. 

Rodzice dzieci 5–6 letnich 2 godz. 

Bogumiła Sokołowska - pedagog 

Ewa Suchecka - psycholog 

Tomasz Marzęcki - pedagog 

Marta Rodziewicz - logopeda 

Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka 

u progu obowiązku szkolnego. 

Moje dziecko w pierwszej klasie -  

rzecz o współpracy rodziców ze 

szkołą. 

Rodzice uczniów klas I 1 godz. 
Bogumiła Sokołowska - pedagog 

Hanna Jaszczuk - psycholog 



 

 

 

Wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych rodziców. 

Kształtowanie właściwych 

postaw społecznych 

Jak zbudować dobrą relację z dzieckiem? 

Przedszkola, szkoły 

podstawowe, szkoły 

ponadpodstawowe 

1 godz. 
Gabriela Lenkiewicz-Mrózek 

– psycholog, psychoterapeuta 

Małgorzata Ziętek - pedagog 

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dziecka 

Przedszkola, szkoły 

podstawowe, szkoły 

ponadpodstawowe 

1 godz. 
Gabriela Lenkiewicz-Mrózek 

– psycholog, psychoterapeuta 

Wpływ relacji w rodzinie na zachowanie dziecka 

(dziecko w sytuacji rozwodu, innej sytuacji 

trudnej). 

Wszystkie rodzaje szkół jednorazowe 
Beata Połącarz - psycholog 

Hanna Jaszczuk - psycholog 

Dobry rodzic - karze czy nagradza?  

Rzecz o metodach wychowawczych. 
Szkoły podstawowe jednorazowe Beata Połącarz - psycholog 

 

Jak zachęcić dziecko do nauki i rozwoju? 
Przedszkola,  

szkoły podstawowe 
1 godz. 

Gabriela Lenkiewicz-Mrózek 

– psycholog, psychoterapeuta 

Moje dziecko jest nadpobudliwe. Przyczyny 

nadpobudliwości i sposoby radzenia sobie z nią. 
Szkoły podstawowe 1 godz. 

Bogumiła Sokołowska - pedagog 

Ewa Suchecka - psycholog  

Hanna Jaszczuk - psycholog 

Profilaktyka.  

Dbałość o zdrowie. 
Zdrowy styl życia - wczesna profilaktyka 

Szkoły podstawowe  

(klasy IV-VIII) 
2 godz. 

Tomasz Marzęcki - pedagog  

Beata Połącarz - psycholog 

Bezpieczne i 

odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów 

dostępnych w sieci. 

Bezpieczeństwo w sieci. 
Szkoły podstawowe  

(klasy IV-VIII) 
2 godz. Tomasz Marzęcki - pedagog 

Problemy okresu 

dojrzewania 
Okres dojrzewania – jak go przetrwać? Wszystkie typy szkół 1 godz. Beata Połącarz - psycholog 

Planowanie kariery 

zawodowej 

Jak pomóc swojemu dziecku w wyborze szkoły? - 

czynniki trafnego wyboru szkoły 

Szkoły podstawowy 

(kl. Viii) 
2 godziny Małgorzata Ziętek - pedagog 



 

 

 


