
ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW-  

(dla szkół z miasta jawora zajęcia prowadzone będą na terenie PORE) 

ZAGADNIENIA TEMATYKA ADRESACI 
CZAS TRWANIA 

SPOTKAŃ 
PROWADZĄCY 

Zajęcia logopedyczne 

Profilaktyczne zajęcia logopedyczne 

dla przedszkolaków i uczniów. 
Dzieci 5-cio i 6-cio letnie 1 godz. 

Kornela Piątkowska-Kwapisz 

- logopeda 

Marta Rodziewicz - logopeda 

„Rosnę z piosenką i ładnie mówię:” – 

zajęcia logorytmiczne 
Dzieci 5-cio i 6-cio letnie Cykl 3 spotkań Marta Rodziewicz - logopeda 

Integracja grupy. 

Kształtowanie norm i 

zasad grupowych. 

Warsztaty integracyjne "Jestem częścią grupy". Dzieci przedszkolne Wg potrzeb Ewa Suchecka - psycholog 

Zajęcia i bajki terapeutyczne: relaksacyjne i 

psychoedukacyjne. Trening relaksacyjny. 
Dzieci przedszkolne 2 godz. 

Ewa Suchecka - psycholog  

Marta Rodziewicz - logopeda 

Kultura i szacunek nie tylko od święta – moja 
klasa. 

Szkoły podstawowe 2 godz. 
Tomasz Marzęcki - pedagog 

Małgorzata Ziętek - pedagog, 

Program zajęć reintegracyjnych „Wszyscy 
jesteśmy razem” 

   

Rozwijanie zachowań 

prospołecznych (wartości) 

Umiejętności 

komunikacyjne, 

kształtowanie 

samodzielności, 

kreatywności i 

innowacyjności. 

„Ja” w grupie- budowanie prawidłowych relacji 
rówieśniczych. 

Szkoły podstawowe 2x 2 godz. 
Małgorzata Ziętek - pedagog 

Hanna Jaszczuk – psycholog 

Ja i moje emocje – rozpoznawanie i 

wyrażanie własnych emocji. 

Przedszkola, szkoły 

podstawowe  

i ponadpodstawowe 
2 godz. 

Gabriela Lenkiewicz-Mrózek 

- psycholog, psychoterapeuta 

Hanna Jaszczuk- psycholog 



Problemy okresu 

dojrzewania 

Problemy okresu dojrzewania- jak sobie z 

nimi radzić. 

Szkoła podstawowe  

i ponadpodstawowe 
2 godz. 

Beata Połącarz - psycholog  

Gabriela Lenkiewicz-Mrózek 

- psycholog, psychoterapeuta 

Profilaktyka agresji  

i uzależnień, także  

w przestrzeni wirtualnej 

„Nie piję, nie biorę, nie palę”- 

profilaktyka uzależnień. 

Szkoły podstawowe  

od klasy IV-VIII 
2x 2 godz. Beata Połącarz - psycholog 

Cyberprzemoc. 
Szkoły podstawowe 

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

Bezpieczna Sieć 
Szkoły podstawowe 

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

Planowanie kariery 

zawodowej 

Mój wybór szkoły. Czym się kierować 

przy wyborze? 
Klasy VII - VIII 2 godz. 

Małgorzta Ziętek 

 - pedagog, doradca zawodowy 

 

Kształtowanie 

odpowiednich postaw 

 

 

Współpraca popłaca. 
Szkoły podstawowe 

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

Od koleżeństwa do przyjaźni 
Szkoły podstawowe 

(klasy IV – VIII) 
2 godz. Beata Połącarz - psycholog 

Niepełnosprawni są wśród nas. Wszystkie typy szkół Wg potrzeb 
Bogumiła Sokołowska- pedagog 

Ewa Suchecka - psycholog 

Warsztaty " Jestem asertywny" - 

sztuka komunikacji 

Dzieci 5 – 6 letnie, szkoły 

podstawowe i 

ponadpodstawowe 
Wg potrzeb 

Ewa Suchecka - psycholog  

Gabriela Lenkiewicz-Mrózek  

- psycholog, psychoterapeuta, 

Beata Połącarz - psycholog 

Nie zamykaj oczu- rzecz o agresji. 
Szkoły podstawowe 

(klasy I-III) 
2 godz. Beata Połącarz –- psycholog 

Jak sobie radzić ze stresem- elementy 

treningu antystresowego, pozytywne 

myślenie. 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 
2 godz. 

Gabriela Lenkiewicz-Mrózek  

– psycholog, psychoterapeuta 

Marta Rodziewicz - pedagog 


