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Oferta dla dzieci/uczniów przedszkoli, szkół 
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Trening uważności + zajęcia 
ortograficzne

zajęcia grupowe dla uczniów szkół
podstawowych  klas  IV  –  VI
mających  trudności  
z  koncentracją  uwagi,  w
poprawnym  pisaniu,  czytaniu,
rozumieniu treści

Bożena Suryś
Magdalena Giza

Trening ortograficzny

cykl  zajęć  dla  uczniów  klasy  IV
szkół   podstawowych  mających
trudności ortograficzne

Beata Wójtowicz

Emocje maluchów

mini – warsztaty dla dzieci 
w wieku 3-6 lat doskonalące 
rozpoznawanie, nazywanie 
i stosowanie praktyczne stanów 
emocjonalnych

Beata Wójtowicz

W zgodzie ze sobą i z innymi – trening 
rozwoju osobistego

mini-warsztaty dla uczniów klas IV-
VI szkół podstawowych, podczas 
których uczniowie będą poznawać 
siebie oraz  rozwijać umiejętności 
radzenia sobie w relacjach z innymi

Dorota Sikora

Dobra komunikacja trening

Magdalena Giza,
Danuta 
Petruczynik,
Bożena Suryś

Rozwiązywanie sporów bez przemocy 
metodą mediacji

zajęcia z elementami warsztatu
Magdalena Giza,
Bożena Suryś



Konsekwencje prawne wynikające 
z popełniania czynów karalnych przez 
małoletnich i nieletnich

zajęcia psychoedukacyjne

Magdalena Giza,
Danuta 
Petruczynik,
Bożena Suryś

Rozwiązywanie sporów bez przemocy, 
czyli co wiem o sprawiedliwości 
naprawczej

zajęcia psychoedukacyjne
Magdalena Giza,
Bożena Suryś

Konflikty – sposoby ich rozwiązywania
– sąd, mediacje

warsztat
Magdalena Giza,
Bożena Suryś

Mediacja jako jeden ze sposobów 
rozwiązywania sporów

warsztat
Magdalena Giza,
Bożena Suryś

Warunki skutecznej komunikacji warsztat
Magdalena Giza,
Bożena Suryś

Budowanie poczucia własnej wartości

10-godzinny trening 
interpersonalny dla uczniów 
gimnazjum i uczniów szkół 
średnich

Beata Wójtowicz

Uczymy się inaczej

indywidualne i grupowe zajęcia 
stymulujące rozwój intelektualny 
dzieci z trudnościami w nauce dla 
uczniów ze szkół podstawowych

Stanisława 
Krasowska

Moje GRAFY
grupowe zajęcia dla dzieci 
z zaburzoną grafomotoryką

Stanisława 
Krasowska

Terapia ręki
zajęć dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych mających trudności 
graficzne

Beata Wójtowicz

Lewa ręka
cykl zajęć dla uczniów klas I-III 
szkół podstawowych mających 
trudności graficzne

Beata Wójtowicz

Mogę lepiej
indywidualne i grupowe zajęcia 
doskonalenia zdolności 
poznawczych i efektywnego 
uczenia się dla uczniów gimnazjum

Stanisława 
Krasowska



Pokonać nudę

program zajęć dla dzieci 
i młodzieży -  stymulacja motywacji
do nauki szkolnej, rozbudzanie 
zainteresowań

Stanisława
Krasowska

Wakacyjne pułapki lekcja wychowawcza
Stanisława 
Krasowska

Jak skutecznie się uczyć?
indywidualne warsztaty/ ćwiczenia 
dla uczniów gimnazjum

Stanisława 
Krasowska

Tajemniczy ogród – bajkoterapia

grupowe zajęcia stymulujące 
rozwój poznawczy i społeczno-
emocjonalny dla dzieci w wieku 7-
13 lat

Stanisława 
Krasowska,
Danuta Petruczynik

Ćwiczenia wspomagające rozwój 
językowy dzieci 6-letnich, 
przygotowujące do czytania i pisania

zajęcia logopedyczne 
- wspomaganie fonologicznego 
aspektu języka

Anna Wysokińska -
Tarka

Krótkie rozważania na temat czytania
spotkanie z rodzicami 

i nauczycielami  na temat 

upowszechniania czytelnictwa 

wśród dzieci

Anna Wysokińska 
– Tarka

Budowanie relacji

warsztat dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych dotyczący 
wchodzenia w związki damsko-
męskie

Dorota Sikora

Klub Młodych Mediatorów warsztaty
Magdalena Giza,
Bożena Suryś

Budowanie dobrych relacji 
interpersonalnych, czyli jak skutecznie
porozumiewać się i rozwiązywać 
konflikty

warsztat dla młodzieży na temat 
znaczenia komunikacji 
interpersonalnej oraz umiejętności 
konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów

Maria Rożnowska 

Chcę - mogę - zrobię – czyli 
o motywacji do działania

mini warsztaty dla uczniów klas IV-
VI szkół podstawowych

Dorota Sikora

Logopedia na wesoło zajęcia logopedyczne dla dzieci w Anna Cygan



wieku przedszkolnym

Gimnastyka języka pomaga w 
mówieniu wierszyka

zajęcia logopedyczne
 - program stymulacji językowej

Anna Wysokińska-
Tarka

Gimnastyka buzi i języka
zajęcia logopedyczne dla dzieci w 
wieku przedszkolnym

Anna Cygan

Zajęcia rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne u uczniów

cykl warsztatów dla uczniów szkół 
podstawowych

Dorota Sikora
Ewelina Cecherz

„Warto być kumplem” -
przeciwdziałanie zachowaniom 
agresywnym, budowanie 
konstruktywnych relacji rówieśniczych

warsztat dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych

Dorota Sikora
Ewelina Cecherz


