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Oferta dla nauczycieli 
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Mediacja jako jeden ze sposobów 
rozwiązywania sporów bez przemocy

prezentacja multimedialna
Magdalena Giza,
Bożena Suryś

Sposoby rozwiązywania konfliktów 
szkolnych

prelekcja 

Magdalena Giza,
Danuta 
Petruczynik,
Bożena Suryś

Edukacja uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w świetle 
obowiązujących aktów prawnych

prezentacja multimedialna

Magdalena Giza,
Danuta 
Petruczynik,
Bożena Suryś

Dojrzałość szkolna prelekcja Danuta Petruczynik

Postawy wychowawcze rodziców prelekcja Danuta Petruczynik

Lateralizacja u dzieci w wieku 
przedszkolnym 

prelekcja Danuta Petruczynik

Lateralizacja
Warsztat dla nauczycieli 
przedszkola

Beata Wójtowicz

Uczeń leworęczny

warsztat dla nauczycieli 
i rodziców uczniów klas 0 – 1 
w zakresie pracy z dzieckiem 
leworęcznym

Stanisława 
Krasowska

Niewielkie dzieci – wielka rzecz
� Moje dziecko idzie do przedszkola
� Moje dziecko idzie do szkoły
� Czym skorupka za młodu nasiąknie…

program profilaktyczno-
interwencyjny adresowany do  
rodziców i nauczycieli dzieci 
przedszkolnych i szkolnych z klas 
I – III

Maria Rożnowska 
(urlop zdrowotny),
Anna Wysokińska 
– Tarka 



� Z wizytą u Hefajstosa, czyli jak 
rozumieć trudne zachowania 
u dzieci i jak pomóc dziecku radzić 
sobie z nimi

� Oswajanie smoczej pary 
� Kiedy w szafie siedzi duch 
� Dziecko w sieci
� Język i komunikacja

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
� Poznanie się, kontrakt, integracja
� Granice w wychowaniu
� Uczucia – nazywanie, wyrażanie, 

rozumienie
� Zachęcanie dziecka do współpracy
� Kary i konsekwencje w wychowaniu
� Rozwiązywanie problemów 

i konfliktów
� Zachęcanie do samodzielności
� Wpisywanie dziecka w role 

i uwalnianie od grania ról
� Pomocna pochwała i zachęta

cykl warsztatów umiejętności 
wychowawczych dla rodziców 
i nauczycieli, których celem jest 
wspieranie ich w radzeniu sobie 
w codziennych kontaktach 
z dziećmi

Dorota Sikora

Jak  mówić,  żeby  dzieci  słuchały
 i współpracowały?

warsztat dla nauczycieli 
przedszkola

Dorota Sikora

Odpowiedzialność za słowo 
w relacji nauczyciel-dziecko 

warsztat dla nauczycieli 
przedszkola

Dorota Sikora

Rozwiązywanie problemów 
wychowawczych. Modele oddziaływań 
nauczycieli

wykład konwersatoryjny 
z elementami warsztatu dla 
nauczycieli przedszkola

Dorota Sikora

Budowanie konstruktywnych relacji 
z rodzicami

warsztat dla nauczycieli 
przedszkola

Dorota Sikora

Jak rozmawiać z  rodzicami  uczniów?  
–  budowanie  konstruktywnych  relacji  
i współpracy z rodzicami

wykład konwersatoryjny dla 
nauczycieli szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych

Dorota Sikora

Emocje maluchów
warsztat dla nauczycieli 
przedszkola

Beata Wójtowicz

Pomóż dziecku zacząć mówić
wykład dla nauczycieli i rodziców 
dzieci 3-letnich 
z zakresu profilaktyki 
logopedycznej

Anna Wysokińska 
– Tarka



Mowa bez wady

wykład dla nauczycieli i rodziców 
dzieci 4-letnich 
z zakresu profilaktyki 
logopedycznej

Anna Wysokińska 
– Tarka

Teleogłupianie czy telerozwijanie?

wykład dla rodziców 
i wychowawców nt. wpływu 
telewizji na rozwój dziecka 
z punktu widzenia logopedy

Anna Cygan

Krótkie rozważania na temat czytania

spotkanie z rodzicami 

i nauczycielami  na temat 

upowszechniania czytelnictwa 

wśród dzieci

Anna Wysokińska 
– Tarka

Ja i moje dziecko 

spotkanie z rodzicami 

i nauczycielami na temat postaw 

rodzicielskich i ich wpływu na 

wychowanie

Anna Wysokińska 
– Tarka

Dojrzałość szkolna a mowa i język
wykład dla  rodziców 
i nauczycieli nt. gotowości 
szkolnej w aspekcie językowym

Anna Wysokińska 
– Tarka

Kiedy do logopedy? wykład Anna Cygan

Zabawa w czytanie

propozycja nauki czytania metoda
sylabową połączona 
z ćwiczeniami stymulującymi lewą
półkulę mózgu

Anna Cygan

Gry I zabawy językowe wykład Anna Cygan

Świat zawodów
warsztat dla nauczycieli 
przedszkola i klas młodszych 
szkół podstawowych

Beata Wójtowicz

Edukacja seksualna – w jakim celu, 
w jaki sposób? wykład z prezentacją 

multimedialną dla rodziców

Maria Rożnowska 



 i wychowawców

Zachowania seksualne dzieci
 i młodzieży. Jak je identyfikować, 
rozumieć, jak na nie reagować?

wykład dla wychowawców 
i rodziców na temat właściwych i 
niewłaściwych, 
z uwagi na etap rozwoju dziecka, 
zachowań seksualnych

Maria Rożnowska 

Systemowe myślenie w pracy z uczniem
z problemami wychowawczymi

warsztat dla nauczycieli 
i wychowawców chcących lepiej 
rozumieć ucznia i skuteczniej 
pomagać w jego rozwoju

Maria Rożnowska 

Dysleksja rozwojowa – fakty i mity

wykład z prezentacją 
multimedialną dla rad 
pedagogicznych szkół na temat 
poszerzenia 
i uporządkowanie wiedzy 
o dysleksji rozwojowej 
z uwzględnieniem  prawnych 
i formalnych kryteriów jej 
diagnozy, aktualnych 
rozporządzeń prawa oświatowego
oraz wskazaniem konsekwencji 
zjawiska dla społecznego i 
emocjonalnego rozwoju dzieci i 
młodzieży

Maria Rożnowska 

Adolescencja – problem nastolatka czy 
jego rodziny?

wykład z prezentacją 
multimedialną dla nauczycieli 
i wychowawców

Maria Rożnowska 

Wzmacnianie pozytywne dzieci
wykład konwersatoryjny dla 
wychowawców, nauczycieli szkół 
podstawowych

Beata Wójtowicz

Myślenie pozytywne młodzieży
wykład konwersatoryjny dla 
wychowawców, nauczycieli szkół 
średnich i gimnazjum

Beata Wójtowicz

Co i jak może zrobić szkoła i nauczyciel 
wobec ucznia z trudnymi zachowaniami

warsztat dla nauczycieli 
i wychowawców uczniów

Maria Rożnowska 

Wypalenie zawodowe
warsztat/wykład dla nauczycieli Maria Rożnowska 



Opiniowanie i orzecznictwo w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 
w świetle regulacji prawnych

wykład z prezentacją 
multimedialną dla rodziców 
i nauczycieli

Bożena Cioch

Opinie i orzeczenia wydawane przez 
poradnię psychologiczno- 
pedagogiczną. Ich jakość, wyjaśnienie 
dylematów

wykład z prezentacją 
multimedialną dla rodziców 
i nauczycieli

Bożena Cioch

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych 
dziecka/ucznia – pomoc poradni, zakres
współdziałania

wykład z prezentacją 
multimedialną dla rodziców 
i nauczycieli

Bożena Cioch

Zrozumieć rodziców dziecka 
z niepełnosprawnością, ich przeżycia 
emocjonalne i inne trudności

wykład z prezentacją 
multimedialną dla rodziców 
i nauczycieli

Bożena Cioch

Wsparcie i terapia rodziny dziecka 
z niepełnosprawnością

wykład z prezentacją 
multimedialną dla rodziców 
i nauczycieli

Bożena Cioch

Teoria i praktyka we wczesnej 
interwencji w kontekście relacji 
z innymi

wykład z prezentacją 
multimedialną dla rodziców
 i nauczycieli

Bożena Cioch


