
ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA 
PRELEKCJI I WARSZTATÓW

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 
I  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ORAZ DLA ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

W CHORZOWIE



Prelekcje i warsztaty dla Uczniów

PROGRAM ROZUMIENIE NATURY LUDZKIEJ 
w ramach Projektu Bohaterskiej Wyobraźni 

- oparty na badaniach prof. Philipa Zimbardo 
(projekt jest objęty honorowym patronatem 

Minister Edukacji Narodowej)

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA
Program uczy m. in. opierania się takim zjawiskom, jak:

 brak wiary w swoje możliwości
 negatywny konformizm
 znęcanie się
 pasywna obojętność

Składa się z modułów, które skupiają się wokół określonych zagadnień,
takich jak m. in.:

 siła sytuacji społecznych
 nacisk grupy rówieśniczej i konformizm
 efekt widza
 uprzedzenia i dyskryminacja wewnątrzgrupowa i pozagrupowa
 posłuszeństwo i władza.

PROWADZĄCA:                                                                                                              
Sabina Lorek - pedagog
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AGRESOR, OFIARA, ŚWIADEK – TRIADA W AKCIE 
PRZEMOCY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 
Warsztat porusza zagadnienia  dotyczące zachowań prowokujących 
agresję, wyzwalające się wówczas uczucia u agresora, świadka i ofiary 
przemocy. Przedstawia również środki zaradcze dotyczące radzenia 
sobie z emocjami. 
PROWADZĄCA:                                                                                                              
Sabina Lorek - pedagog

ZNAM SWOJE EMOCJE I RADZĘ SOBIE Z NIMI
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat zapoznaje uczniów z paletą różnorodnych emocji, jakich 
mogą doświadczać, ze szczególnym uwzględnieniem złości i lęku, a 
także sposobów radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach szkolnych i
pozaszkolnych.
PROWADZĄCA:                                                                                                              
Sabina Lorek - pedagog

STRES OKIEŁZNANY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat pozwala na zapoznanie ze zjawiskiem stresu, a nade wszystko
pozwala zapoznać się ze sposobami radzenia sobie z nim w różnych 
sytuacjach stresogennych, szczególnie w sytuacjach egzaminacyjnych. 
PROWADZĄCA:                                                                                                              
Sabina Lorek - pedagog
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TRENUJ SWÓJ UMYSŁ – metody efektywnego 
uczenia się i dobrego koncentrowania się
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 

Warsztaty  dla  uczniów gimnazjum nakierowane  na  zapoznanie  się  
z  podstawowymi  metodami  usprawniającymi  naukę  szkolną  oraz
usprawniania  koncentracji  uwagi  i  szybkiego  selekcjonowania
informacji podawanych różnymi kanałami 
PROWADZĄCY: Joanna Hajduk - pedagog, Katarzyna Rosa - logopeda

STOP CYBERPRZEMOCY!
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 
Warsztat zapoznaje uczniów z formami cyberprzemocy, zasadami 
odpowiedzialnego korzystania z Internetu czy telefonu komórkowego 
oraz sposobami obrony przed cyberprzemocą.
PROWADZĄCY: Anita Jurczyk – Gniełka - psycholog

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE – UZALEŻNIENIA 
BEHAWIORALNE 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:                                                            
Prelekcja porusza zagadnienia dotyczące profilaktyki uzależnień  
behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od 
komputera i hazardu.              
PROWADZĄCY:  
Adrianna Wieczorek - psycholog,  Anita Jurczyk – Gniełka - psycholog  
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MIKROEDUKACJA HIV/AIDS                                            
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:                                                
Prelekcja porusza zagadnienia dotyczące wirusa HIV, dróg zakażenia, 
przebiegu zakażenia jak i możliwej profilaktyki oraz leczenia.           
PROWADZĄCY: Adrianna Wieczorek - psycholog   
                                                                            
POZNAJ SIEBIE  - AKADEMIA ROZWOJU I INSPIRACJI
MŁODEGO CZŁOWIEKA                                                    
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:   Warsztaty dla uczniów zdolnych.                   
PROWADZĄCY: Adrianna Wieczorek - psycholog, Anita Jurczyk – Gniełka- 
psycholog    

UCZYMY SIĘ ROZMAWIAĆ                                      
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:   Warsztaty dla uczniów n/t skutecznej 
komunikacji.                                                                                         
PROWADZĄCY: Adrianna Wieczorek, psycholog, Anita Jurczyk – Gniełka- 
psycholog    

PUŁAPKI ZWIAZKU – budowanie zdrowej relacji 
ZAWARTOŚĆ  MERYTORYCZNA:
Prelekcja  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych.  Celem  jest
przygotowanie  młodych  ludzi  do  wchodzenia  w  bezpieczne  i
satysfakcjonujące związki. Omówienie zagrożeń oraz analiza własnego
stylu wchodzenia w bliska relację.
PROWADZĄCA:  Edyta Naczulska- pedagog
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TAK  czy  NIE  –  warsztaty  z  zakresu  profilaktyki
uzależnień (głównie alkohol) 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty  zbudowane  w  oparciu  o  weryfikację  mitów  dotyczących
spożywania alkoholu i wynikających z tego konsekwencji.
PROWADZĄCA:  Edyta Naczulska- pedagog

POZNAJ SWÓJ INDYWIDUALNY STYL UCZENIA SIĘ 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Celem warsztatów jest zdiagnozowanie 
indywidualnego stylu uczenia się, mocnych stron uczniów. Uczestnicy 
poznają również metody i techniki dostosowane do stylów uczenia się,
które ułatwią przyswajanie wiedzy i  wzrost efektywności uczenia się. 
PROWADZĄCY: Joanna Wolnik- psycholog

ASERTYWNOŚĆ
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Podczas warsztatów uczniowie będą mieli 
możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy na temat asertywności. 
Celem warsztatów jest umożliwienie uczniom trenowania 
umiejętności wyrażania swojego zdania nie obrażając i nie krzywdząc 
innych oraz zapoznania z technikami obrony przed krytyką 
manipulacyjną. 
PROWADZĄCY: Joanna Wolnik- psycholog
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ZAJĘCIA INTEGRUJĄCE ZESPÓŁ KLASOWY
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:   Warsztaty integracyjne dla klas I mające na
celu budowanie zespołu klasowego, poprzez umożliwienie im lepszego
poznania siebie na wzajem, tego co ich łączy i tego co ich różni, 
otwarcia się na komunikację z koleżankami i kolegami z klasy.             
PROWADZĄCA: Joanna Wolnik- psycholog   

SZTUKA DOKONYWANIA WYBORÓW
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Celem warsztatów jest umożliwienie 
uczniom ustalenie jakie wartości są dla nich ważne oraz zbudowanie 
własnej hierarchii wartości. Poznanie tego co dla nich istotne w życiu 
pozwala na wyznaczenie celów i kierunku w którym zechcą w życiu 
podążać. 
PROWADZĄCY: Joanna Wolnik- psycholog 

PŁEĆ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ROLE PŁCIOWE
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:   Wykład interaktywny na temat sposobu 
rozumienia płci, kształtowania się identyfikacji i tożsamości płciowej 
człowieka oraz zaburzeń występujących w obrębie tego rozwoju, jak i 
możliwych form pomocy dla osób ich doświadczających.
PROWADZĄCA:  Aleksandra Grudzień - psycholog- seksuolog, terapeuta
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Prelekcje i warsztaty dla Rodziców  

SZKOŁA DLA RODZICÓW  
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Cykl warsztatów, których celem jest zapoznanie rodzica z kluczowymi
elementami  procesu  wychowywania  dziecka  –  budowania  więzi  z
dzieckiem,  udzielania  pochwał  oraz  dyscyplinowania  i  poprawiania
dziecka. Warsztaty są cenną wskazówką dla rodziców, jak sprawić by
dziecko czuło się kochane, było pełne radości i optymizmu.
PROWADZĄCY:   Irena Świerczyńska - pedagog, Edyta Naczulska – pedagog, 
terapeuta, Sławomir Szpak – psycholog, terapeuta

JAK DO NIEGO/ NIEJ  DOTRZEĆ- PRÓBOWAŁEM/AM
WSZYSTKIEGO 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Krótka prelekcja o dialogu i budowaniu porozumienia. Wprowadzenie
do komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.
PROWADZĄCA: Edyta Naczulska – pedagog

                                                                                                                
JA SIĘ ROZWODZĘ A NASZE DZIECKO NIE
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja  dla  rodziców,  którzy  chcą  uchronić  dzieci  przed przykrymi
konsekwencjami  rozpadu  rodziny,  uniknąć  możliwych  błędów  w
trakcie, przed i po rozwodzie
PROWADZĄCA: Sabina Lorek - pedagog
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CZY MOGĘ ZAPOBIEC AGRESJI MOJEGO DZIECKA
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat  prezentuje  mechanizmy  powstawania   zachowań
agresywnych  w  rodzinie,  także  rolę  rodziców  w  ich  powstawaniu  i
podtrzymywaniu oraz przedstawia możliwe strategie zaradcze.
PROWADZĄCA: Sabina Lorek - pedagog

TRUDNA  SZTUKA  KOMUNIKOWANIA  –  JAK
ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat ma na celu wyposażyć rodziców w wiedzę dotyczącą tego, jak
skutecznie  komunikować się z dzieckiem w okresie dorastania.
PROWADZĄCA: Sabina Lorek - pedagog

PŁEĆ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ROLE PŁCIOWE
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:   Wykład interaktywny na temat sposobu 
rozumienia płci, kształtowania się identyfikacji i tożsamości płciowej 
człowieka oraz zaburzeń występujących w obrębie tego rozwoju, jak i 
możliwych form pomocy dla osób ich doświadczających.

PROWADZĄCA:  Aleksandra Grudzień - psycholog- seksuolog, terapeuta
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PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

1. STOP NARKOTYKOM – jak rozmawiać ze swoim 
dzieckiem

2. POZAMEDYCZNE WYKORZYSTANIE LEKÓW 
APTECZNYCH 

3. DOPALACZE – NOWE SUBSTANCJE 
PSYCHOAKTYWNE

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:                                                            
Prelekcje poruszają zagadnienia dotyczące profilaktyki uzależnień oraz 
przedstawiają informacje dotyczące samego uzależnienia, substancji  
psychoaktywnych oraz miejsc w których można szukać pomocy.          
PROWADZĄCA:  Adrianna Wieczorek - psycholog   
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Prelekcje i warsztaty dla Nauczycieli

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

1. STOP NARKOTYKOM – współczesna profilaktyka 
uzależnień  

2. POZAMEDYCZNE WYKORZYSTANIE LEKÓW 
APTECZNYCH 

3. DOPALACZE – NOWE SUBSTANCJE 
PSYCHOAKTYWNE
                                          
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:                                                            
Prelekcje  porusza zagadnienia dotyczące profilaktyki uzależnień oraz 
przedstawia informacje dotyczące samego uzależnienia, substancji  
psychoaktywnych oraz miejsc w których można szukać pomocy.          
PROWADZĄCY:  Adrianna Wieczorek - psycholog     
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KONSTRUOWANIE IPET DLA DZIECI ZE
SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI  –

blok szkoleniowy
W ramach bloku dot. obszarów niepełnosprawności określonych 

1. DZIECKO Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU 
(AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA)

– charakterystyka zaburzenia,
– dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET 

lub PDW.
Prowadzący: Sylwia Modrzyk, Sabina Koczoń - Zurek

2. DZIECKO NIESŁYSZĄCE I SŁABOSŁYSZĄCE
– charakterystyka zaburzenia,
– dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET

 lub PDW.
Prowadzący: Sylwia Modrzyk, Sabina Koczoń - Zurek

4. DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ,  W TYM Z AFAZJĄ
– charakterystyka zaburzenia,
– dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET

 lub PDW.
Prowadzący: Katarzyna Rosa

5. DZIECKO Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
– charakterystyka zaburzenia,
– dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET

 lub PDW.
Prowadzący: Sylwia Modrzyk, Henryka Kubień
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DZIECKO Z NIEDOSŁUCHEM W SZKOLE MASOWEJ I 
INTEGRACYJNEJ – WARSZTATY
PROWADZĄCY:  Joanna Hajduk, Katarzyna Rosa

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DYDAKTYCZNYCH DO 
POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECI ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – PRELEKCJA
PROWADZĄCY:  Joanna Hajduk, Katarzyna Rosa

SKUTECZNA  KOMUNIKACJA  –  partnerzy  czy
przeciwnicy?
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja  z  elementami  warsztatu  -  ukazuje  skuteczne  narzędzia
komunikacji  w perspektywie metody Rosenberga “Porozumienie bez
przemocy”.  Uczestnicy  dodatkowo  identyfikują  swoje  style
rozwiązywania konfliktów, poznając ich skuteczność i ograniczenia oraz
refleksyjność pod kątem zdrowej semantyki.
PROWADZĄCA: Edyta Naczulska – pedagog

WPŁYW WYCHOWAWCY NA KLASĘ 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja,  ukazująca  wychowawcę  jako  główne  “narzędzie  pracy”.
Omówienie  technik  behawioralnych,  jako  głównych  metod
stosowanych przez wychowawcę do pracy  indywidualnej  z  uczniem
oraz do pracy z całym zespołem klasowym.
PROWADZĄCA:   Edyta Naczulska – pedagog
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JAK  PRZECIWDZIAŁAĆ  DYSKRYMINACJI  I
WYKLUCZENIU? Oblicza stereotypizacji 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja  zachęcająca  nauczycieli  do  włączenie  kwestii
przeciwdziałania  uprzedzeniom i  dyskryminacji  do  wszelkich  działań
edukacyjnych. Poznajemy mechanizmy dyskryminacji i stereotypizacji
oraz ich konsekwencje i metody przeciwdziałania. (w warsztatach 2,5
godzinnych możliwość pracy w oparciu o film Niebieskoocy).
PROWADZĄCA:   Edyta Naczulska – pedagog

DEPRESJA,  ZABURZENIA  LĘKOWE  I  INNE  –  CZYLI
PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja przygotowująca nauczycieli do wsparcia dzieci i młodzieży z
zaburzeniami w obszarze emocji  i  nastroju. Omówienie symptomów
chorobowych. Ukazanie właściwej pomocy, do której może kierować
wychowawca/pedagog. 
PROWADZĄCA:   Edyta Naczulska – pedagog

METODY I TECHNIKI DYSCYPLINOWANIA
PROWADZĄCY: Irena Świerczyńska – pedagog, Edyta Naczulska- pedagog
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DYSCYPLINA W KLASIE /ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM 
KLASOWYM
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy nt. 
skutecznego wpływania na zachowanie uczniów. Odpowie na pytanie: 
w jaki sposób przygotować klasę do nauki i dyscypliny, jakie znaczenie 
ma komunikacja niewerbalna, jak reagować w sytuacji sytuacjach 
konfrontacji oraz  jak konstruować  reguły i konsekwencje by były 
skuteczne.
PROWADZĄCY: Irena Świerczyńska – pedagog, Edyta Naczulska- pedagog

BUDOWANIE SYSTEMU DYSCYPLINUJĄCEGO/ 
PROJEKTOWANIE ZASAD KLASOWYCH I ICH 
UCZENIE
PROWADZĄCY: Irena Świerczyńska – pedagog, Edyta Naczulska- pedagog
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UMIEJETNOŚĆ SKUTECZNEGO KOMUNIKOWANIA 
SIĘ WARUNKIEM BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 
Celem szkolenia będzie podniesienie jakości porozumiewania się 
pomiędzy nauczycielem a uczniami oraz wyposażenie nauczycieli w 
narzędzia skuteczniejszej komunikacji  w  motywowaniu uczniów, a 
także  sprawniejszego rozwiązywania problemów, które mogą się 
pojawić nie tylko w pracy z uczniami, ale także w życiu codziennym. 
Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak rozmawiać z uczniami,
przekazywać uwagi i informacje w sposób właściwy, a także uważnie 
słuchać. Poznają  zasady poprawnej komunikacji  i bariery 
komunikacyjne poprzez ćwiczenia praktyczne i metody aktywizujące. 
Warsztaty mogą być podstawą poprawy relacji nie tylko z uczniami, ale
również  z całym otoczeniem.
PROWADZĄCY: Irena Świerczyńska – pedagog, Edyta Naczulska- pedagog

BARIERY W SKUTECZNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ
PROWADZĄCY: Irena Świerczyńska – pedagog, Edyta Naczulska- pedagog

ASERTYWNOŚĆ – W ZGODZIE Z SOBĄ I W DOBRYCH 
RELACJACH Z INNYMI
PROWADZĄCY: Irena Świerczyńska – pedagog, Edyta Naczulska- pedagog
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ZAMIAST PŁACZU, KRZYKU I ZŁOŚCI – TECHNIKI 
ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH
PROWADZĄCY: Irena Świerczyńska – pedagog, Edyta Naczulska- pedagog

WYRAŻANIE KRYTYKI, NIEZADOWOLENIA I GNIEWU
PROWADZĄCY: Irena Świerczyńska – pedagog, Edyta Naczulska- pedagog

JAK ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM - TRUDNA 
SZTUKA POROZUMIENIA SIĘ Z UCZNIEM W OKRESIE
ADOLESCENCJI

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 

Celem jest przedstawienie problemów, z którymi boryka się młody 
człowiek w trudnym okresie dorastania oraz sposobów wspierania go 
przez nauczycieli.
PROWADZĄCA:                                                                                                       
Sabina Lorek - pedagog

MEDIACJA – SPOSOBEM NA ROZWIAZYWANIE 
KONFLIKTU BEZ WYGRANYCH I PRZEGRANYCH
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 

Celem jest zapoznanie nauczycieli z ideą mediacji jako sposobu 
rozwiązywania konfliktów, które wydają się nie do rozwiązania. 
Efektem mediacji jest rozwiązany konflikt.
PROWADZĄCA:                                                                             
Sabina Lorek - pedagog
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MEDIACJE RÓWIEŚNICZE 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 

Celem jest zapoznanie nauczycieli z ideą mediacji rówieśniczych, ich 
wpływu na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów pomiędzy 
uczniami, niwelowanie agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. 
Jeżeli po warsztatach będzie zainteresowanie taką formą pomocy 
uczniom   istnieje możliwość przeszkolenia wybranej grupy młodzieży, 
cieszącej się zaufaniem nauczycieli i uczniów do  pełnienia roli 
mediatorów rówieśniczych.
PROWADZĄCY:                                                                                                       
Sabina Lorek pedagog

RADZE SOBIE ZE STRESEM - WYPALENIEM SIĘ NIE 
PRZEJMUJĘ
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 

Warsztat porusza zagadnienia  dotyczące pojawiającego się stresu 
zawodowego, czego następstwem może być zespół wypalenia 
zawodowego. Podczas trwania warsztatu zostaną przedstawione różne
strategie zaradcze
PROWADZĄCY:                                                                                                       
Sabina Lorek - pedagog
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MOTYWACJA DO NAUKI – JAK JĄ ZNALEŹĆ U 
UCZNIA
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: 

Warsztat mający na celu pokazanie nauczycielom, w jaki sposób mogą 
wykorzystywać naturalną potrzebę ciekawości  w procesie 
dydaktyczno-wychowawczym
PROWADZĄCY:                                                                                                       
Sabina Lorek – pedagog,  Anita Jurczyk-Gniełka – psycholog

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Szkolenie dotykające trudnego tematu 
rozpoznawania i przeciwdziałania agresji szkolnej.
PROWADZĄCA: Joanna Wolnik - psycholog

DEPRESJA SZKOLNA
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA: Szkolenie uwrażliwiające na problematykę 
depresji wśród uczniów.
PROWADZĄCA: Joanna Wolnik - psycholog

„SEKS I TE SPRAWY”- CZYLI SŁÓW KILKA O 
EDUKACJI SEKSUALNEJ 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:  Warsztaty związane z szeroko rozumianym 
pojęciem seksualności traktujące o dojrzewaniu psychoseksualnym, 
związkach, antykoncepcji, orientacji seksualnej, chorobach 
przenoszonych droga płciową oraz przemocy seksualnej. W zależności 
od zapotrzebowania placówki możliwość wyboru i doprecyzowania 
tematu. Opcjonalnie konsultacje indywidualne na terenie szkoły.
PROWADZĄCA:  Joanna Pierzchała - psycholog
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PŁEĆ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ROLE PŁCIOWE
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:   Wykład interaktywny na temat sposobu 
rozumienia płci, kształtowania się identyfikacji i tożsamości płciowej 
człowieka oraz zaburzeń występujących w obrębie tego rozwoju, jak i 
możliwych form pomocy dla osób ich doświadczających.
PROWADZĄCA:  Aleksandra Grudzień - psycholog- seksuolog, terapeuta

SOCJALIZACJA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE A 
DEMORALIZACJA
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:   Wykład interaktywny poruszający 
zagadnienia psychologiczne i prawne odnoszące się do sposobu 
rozumienia prawidłowego rozwoju społecznego człowieka w aspekcie 
jego stosunku do  społecznie uznawanych norm. Prowadząca 
prezentuje problematykę w ujęciu teorii rozwojowych jak i 
unormowań prawnych, w szczególności ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich przejawiających oznaki demoralizacji. 
PROWADZĄCA: Aleksandra Grudzień - psycholog, prawnik, terapeuta
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Wypełnione zgłoszenia na wybrane warsztaty lub prelekcje prosimy
kierować w wersji elektronicznej lub papierowej do sekretariatu

Poradni do 30 września 2016 r. Dokładne terminy spotkań proszę
ustalać z osoba prowadzącą.

Jeśli mają Państwo specjalne oczekiwania dotyczące tematyki szkoleń,
bardzo prosimy kierować je bezpośrednio do konsultantów szkół.

Z przyjemnością wyjdziemy im naprzeciw.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani konsultacjami, rozmowami
z naszymi specjalistami również prosimy o  bezpośredni kontakt

z Sekretariatem.

Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  w Chorzowie
ul św. Pawła 11

e-mail: porpsyped-sekretariat@o2.pl
www.ppp.chorzow.pl 

                             email: poradyinternetowe@wp.pl
32 415 – 439 tel.fax 32   27700157
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