
ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI  
ORGANIZOWANE NA TERENIE PORADNI 

Rodzaj warsztatów Adresaci 
 

Osoba prowadząca 
 

 

WARSZTATY DOSKONALĄCE 

UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE  
Poszerzanie kompetencji wychowawczych 
rodziców. 
 

 
rodzice dzieci w wieku szkolnym 

 
 
mgr Agnieszka Glinka - psycholog 

 
 

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN 

ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH 
Warsztaty wzmacniające kompetencje 
wychowawcze. 
 

 

osoby prowadzące rodziny 
zastępcze i adopcyjne 

 

TERAPIA RĘKI  
Pomoc rodzicom w organizowaniu zajęć w domu, 
mających na celu usprawnienie ręki piszącej. 

 
rodzice dzieci objętych zajęciami 
terapeutycznymi „Terapia ręki”  

na terenie Poradni 

 

 
mgr Ewa Aleksandrowicz - pedagog 
 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA 
RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH 

NA TERAPIĘ GRUPOWĄ „JA, TY, MY” 
Rady jak postępować z dzieckiem w domu.  
Propozycje ćwiczeń w domu. 
 

 
 

rodzice dzieci uczęszczających na 
terapię grupową „Ja, Ty,  My” mgr Magdalena Włodarczyk - pedagog  

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-
WARSZTATOWE DLA RODZICÓW DZIECI 
UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ 

GRUPOWĄ „SPOŁECZNE ABC” - TRENING 
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
W jaki sposób kształtować kompetencje społeczne 
dziecka. 

 
 

 
rodzice dzieci objętych zajęciami 

„Społeczne ABC” -  
Trening Umiejętności Społecznych 

 
 
 

mgr Dominika Zembrzuska - psycholog 



 

WARSZTATY DLA RODZICÓW 
Zapoznanie z różnymi formami i metodami pracy z 
dziećmi w domu, w zależności od potrzeb dziecka. 
Udzielenie wsparcia, wskazywanie i wzmacnianie 
właściwych postaw rodzicielskich 

 

 
rodzice dzieci objętych zajęciami 

terapii „Mądry i Sprawny 
Przedszkolak” 

  

 
 

mgr Magdalena Włodarczyk  - pedagog 
 
mgr Dominika Zembrzuska - psycholog 

 

„ORTOGRAFFITI” – terapia pedagogiczna 
dla dzieci z klas IV-VI 
Spotkanie z rodzicami mające na celu 
ukierunkowanie pracy samokształceniowej w domu 
 

 

 
rodzice dzieci objętych zajęciami 
„Ortograffiti”  

 

 
mgr Ewa Aleksandrowicz - pedagog 

 
SPOTKANIE INFORMACYJNO-

WARSZTATOWE DLA RODZICÓW DZIECI 
UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ 
GRUPOWĄ: 
„Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci  
z ryzykiem dysleksji”,  
„Warsztaty ortograficzne dla uczniów z trudnościami 
w pisaniu i czytaniu”,  
„Zajęcia wspomagające umiejętności szkolne  
dla uczniów z ryzyka dysleksji”, 
„Skupiamy uwagę z efektem” -  trening koncentracji 
uwagi” 

 

 
 
 
 
 

 
 

rodzice dzieci objętych  
grupową terapią pedagogiczną 

mgr Elżbieta Paczka - pedagog, terapeuta 

 
PUNKT KONSULTACYJNY 
„ŚWIADOMY WYBÓR – DOBRY WYBÓR” 
Punkt konsultacyjny związany z wyborem dalszej 
drogi kształcenia 

 

 
uczniowie klasy VIII,  
klasy III gimnazjum 

oraz szkół ponadgimnazjalnych 

mgr Dominika Zembrzuska - psycholog  

mgr Agnieszka Glinka - psycholog  

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  
 

 
 

 
 
nauczyciele i specjaliści szkolni 

 
mgr Dominika Zembrzuska - psycholog 
 

mgr Magdalena Włodarczyk - pedagog 



 

WARSZTATY DLA RODZICÓW OBJĘTYCH 
ZAJĘCIAMI „JA, TY, MY” Z ELEMENTAMI 

WERONIKI SHERBORNE  
ORAZ ZAJĘCIAMI „TERAPIA RĘKI” 
 

 

 
rodzice i dzieci objętych zajęciami 

„Terapia ręki” oraz „Ja, Ty, My” z 
elementami Weroniki Sherborne 
 

 
mgr Ewa Aleksandrowicz 
 

 
mgr Magdalena Włodarczyk  
 

 


